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JorSoft

 JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming

 Sterke financiele backing door moederbedrijf Sama Holding

 Visie van Sama Holding is deelnemen in ondernemingen met 

groeimogelijkheden rondom de eigen core business

 Nooteboom Textiles, een andere dochteronderneming van Sama Holding, is 

één van de eerste en grotere gebruikers van het MIS

 De oprichter van JorSoft is nog steeds verantwoordelijk voor de Product 

Development

 Sterke groeiambitie

 Gericht op het opbouwen van langetermijn relaties



Visie

“Ieder Midden- en Kleinbedrijf in Nederland kan zijn productiviteit, efficiency en

rendement verbeteren indien zij een betaalbaar, flexibel en toekomstvast ERP-

pakket implementeren. Alle klanten hebben recht op een software partner die in 

hun belang denkt, adviseert en klanttevredenheid voorop stelt.” 



Missie

“JorSoft levert, implementeert en onderhoudt een flexibel, efficiënt en

toekomstvast ERP systeem voor het Midden- en Kleinbedrijf dat handmatige

processen tot een minimum beperkt. 

Wij ontzorgen onze klanten met passie en op flexibele en klantvriendelijke

wijze, zowel op korte als lange termijn, zodat zij hun aandacht volledig kunnen

richten op hun eigen bedrijfsprocessen.” 



Waarden

 Respect

 Loyaal

 Betrokken

 Flexibel

 Eerlijk

 Betrouwbaar

 Servicegericht

 Privacy

 Transparant



Operationele verantwoordelijkheden

 Algemeen Michiel Dreesmann

 Financieel Joost Tabbers

 Product Ontwikkeling Bas Jordans

 Commercieel Marnix Huberts

 Klantenservice Koen Langeveld

 Implementatie & Migratie Erik Broeders



Doelgroep

 Midden en Klein Bedrijf

 Met bijvoorbeeld behoefte aan:

 Snelle implementatie

 Flexibiliteit voor ‘specifieke’ proces uitdagingen

 Sector specifieke configuraties/pakketten



Wij

 Meer dan 20 jaar ervaring in ERP

 Flexibel, snel en persoonlijk

 Hoge reactiesnelheid, korte lijnen

 Zeer goed track record 

 Snelle ontwikkeling (Open visie op 

marktontwikkelingen)

Waarom JorSoft

Complete oplossing voor het MKB

 ‘Battle Proven’ oplossing

 Goede prijs-kwaliteitverhouding

 Lage Cost of Ownership

 Hoge beschikbaarheid

 Lage supportdruk

 Volledig interne productontwikkeling

 Volledige, herkenbare en begrijpelijke 

oplossingen

 Maatwerk

 Microsoft Office 365 mogelijk



Kengetallen

 Meer dan 625.000 transacties per uur

 Datacenter ISO 27001 (informatiebeveiliging)

 Datacenter ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

 Datacenter 99.99% uptime



Het MIS
(Modulair Informatie Systeem)



Voordelen MIS

 Oplossing voor complete bedrijfsvoering

 Gebruiksgemak

 Groot aantal mogelijkheden

 Maatwerk mogelijk

 Snel inzetbaar

 Simpele migratie

 Flexibele gebruikers, ideaal voor parttimers

 Cloud based of on premise

 Lage instapdrempel

 Geringe investering

 Schaalbaar



MIS Hoofdonderdelen

 Boekhouding

 Artikelen

 Debiteuren

 Crediteuren

 Inkoop

 Verkoop

 Voorraad

 Planning

 Productie



Flexibiliteit MIS

 MIS is op vele manieren inzetbaar

 Gebruikersrechten wijzigen

 Users erbij

 Snel schaalbaar aan bedrijfsgrootte

 Geen extra migraties



IT Infrastructuur
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IT Architectuur

Security

Alle servers worden beveiligd door Firewalls

Er wordt verbinding gemaakt met een Terminalserver, Microsoft beveiliging

Back-up strategie

Totaal backup dagelijks (disaster backup)

Geografische locatie based Backup (Verschillend Datacenter)

Ontwikkel versus Productie omgeving

JorSoft werkt met een volledig gescheiden ontwikkelomgeving met exact

dezelfde hardware als de productieomgeving



Implementatie vormen

Het MIS in de Cloud

• Voordelen: Geen zorgen over onderhoud, snel schaalbaar

Het MIS on premise

• Voordelen: Eigen beheer, snelheid is zelf te bepalen



Diensten



Migratie naar het MIS

 Migratie bestaande data en werkprocessen

 Migratie vanuit een bestaand ERP pakket

 Migratie van verschillende pakketten die verwerkt moeten worden in het MIS



Webshop koppelingen

Het MIS heeft standaard koppelingen met

 Magento

 NopCommerce

 OpenCart

Maatwerk oplossingen zijn mogelijk



Bestaande systemen koppelen

 Koppelingen met bestaande pakketen

 Salaris administratie

 Personeelsplanning

 Webshop koppeling

 Magento

 NopCommerce

 OpenCart



Training

 Klassikale training

 Training op locatie



Support Desk

 Telefonisch

 Email 

 Ticket-system met eigen login

 Kennisbank

 1e, 2e en 3e lijns support



Changemanagement

 Timing van aanpassingen

 Bug fixes

 Continue

 Systeem functionaliteiten

 1 x per jaar

 Maatwerk

 Op aanvraag/continue

 Release Management

 Zorgvuldig getest op test server voor release

 Release Notes



Maatwerk
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