Waarom NetSuite de Cloud-ERPOplossing is voor Start-ups
Benut uw groeimogelijkheden met NetSuite

In de grenzeloze en competitieve markt van nu is
het voor alle start-ups van groot belang om zich te
kunnen aanpassen aan veranderingen, ongeacht
om welke sector het gaat. Voor veel beginnende
bedrijven is een geïntegreerde, cloudgebaseerde
business-managementoplossing een van de beste
investeringen die ze als groeiende organisatie
kunnen doen, want met een sterke technologische
basis kan hun backoffice van meet af aan goed
functioneren. Daarbij is het belangrijk dat start-ups
een systeem kiezen met een flexibel ontwerp,
zodat ze kansen kunnen benutten en op risico’s
reageren zodra deze zich voordoen.
Naast flexibiliteit geldt voor alle start-ups
nog een andere vereiste: de noodzaak om te
investeren in systemen die zijn ontworpen voor
schaalbaarheid, zodat ze altijd voorbereid zijn op
snelle groei.
Of een start-up nu gericht is op internationale
groei, bezig is met het binnenhalen van
investeringen of zich voorbereidt op een
beursgang, ze moeten zich kunnen aanpassen
aan een dynamische, vaak onvoorspelbare markt.
Daarom kloppen snelgroeiende bedrijven aan bij
NetSuite, met de vraag om hen te helpen hun
financiële processen te stroomlijnen, ze voor te
bereiden op groei en hun activiteiten te versnellen.
Met NetSuite’s echte cloud-ERP kunnen
bedrijven groeien met een oplossing die tijdens
elke fase aan hun behoeften voldoet.

Hier zijn vijf voordelen van de oplossing
van NetSuite:
Flexibiliteit: Met NetSuite kunnen groeiende
bedrijven de processen die cruciaal zijn voor
het behalen van hun doelstellingen naadloos
beheren met één cloudgebaseerd systeem.
NetSuite helpt bedrijven over de hele wereld,
van klein tot groot en in elke sector, om
werknemers zo flexibel mogelijk te laten werken.
Als echte cloudoplossing biedt het personeel de
mogelijkheid om op afstand te werken, waardoor
kleine bedrijven snel en effectief kunnen
innoveren, zich aanpassen aan economische
schommelingen en kansen benutten wanneer
die zich voordoen.
Lage IT-kosten: Voor elke start-up is het een
enorme uitdaging om beginkapitaal aan te
trekken en de bedrijfs- en overheadkosten
tot een minimum te beperken. Dankzij het
cloudmodel van NetSuite zijn er geen on-site ITkosten meer. NetSuite zorgt voor automatische
updates, zodat bedrijven altijd over de laatste
versie van de software beschikken, en dankzij
het modulaire ontwerp kunnen startups
beginnen met alleen dat wat ze nodig hebben,
en naarmate ze groeien meer toevoegen.
Aanpassingen: NetSuite’s Software-as-a-Service
(SaaS) is op maat gemaakt voor allerlei sectoren
en biedt kant-en-klare bedrijfsprocessen en KPI’s,
speciaal voor uw bedrijf en branche.
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Maar NetSuite weet ook dat elk bedrijf individuele
behoeften heeft, en daarom bieden we de
mogelijkheid om vooraf gedefinieerde rollen,
workflows, dashboards en statistieken van het
systeem aan te passen aan specifieke vereisten.

Met meer dan 27.000 klanten is NetSuite een
bewezen partner voor veel bedrijven en alom
erkend als de beste cloud-ERP-oplossing in
verschillende sectoren. Een overzicht van enkele
van onze klanten vindt u hier.

Schaalbaarheid: NetSuite is één geïntegreerde
oplossing voor het beheer van uw financiën,
voorraden, klantenbestand en meer, die
naadloos informatie en gegevens uit elk
onderdeel van het bedrijf met elkaar verbindt.
Dankzij het modulaire ontwerp is het een
zeer schaalbaar systeem dat met uw bedrijf
meegroeit, of het nu gaat om het uitbreiden
naar andere landen met meerdere talen,
valuta’s en belastingregimes, het veranderen
van bedrijfsmodellen of het uitbreiden van het
aanbod producten en diensten.

Conclusie

Betrouwbaarheid: NetSuite is ontworpen
op basis van toonaangevende praktijken,
profiteert van meer dan 20 jaar ervaring met
ERP-implementaties in de cloud en biedt een
vertrouwde, betrouwbare ERP-oplossing die
ideaal is voor de uitbreiding van uw startup.
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NetSuite voldoet aan de backofficevereisten van
bedrijven van elke omvang, in alle groeifasen
met één enkele, uniforme cloudoplossing. Van
startups tot middelgrote bedrijven en zeer grote
multinationals, NetSuite stelt bedrijven in staat
om hun groeikansen te benutten.
De echte cloud-ERP-software van NetSuite
stroomlijnt cruciale bedrijfsprocessen en
verlaagt de IT-kosten, waardoor bedrijven
schaalbaar en toekomstbestendig zijn met
een flexibel platform dat meegroeit met
veranderende behoeften. NetSuite is het eerste
en laatste ERP-systeem dat u ooit nodig zult
hebben om uw bedrijf te runnen.

