
 

Phenospex implementeert Profitmanager; 
de (administra eve) organisa e wordt ontzorgd

 

 

 

 

 

Phenospex is een jonge dynamische organisa e. De Willy 
Wortels van Phenospex ontwikkelen en vermarkten innova-

eve producten en so ware voor onder andere 3D-me ngen 
van plantengroei en andere plant phenotyping oplossingen. De 
toepassingsgebieden zijn veelal terug te vinden binnen de 
Research & Development afdelingen van universiteiten en 
laboratoria. Met projecten in Europa, India, Saoedi-Arabië, de 
VS en Australië kan Phenospex zich meten met de wereldspel-
ers op het gebied van phenotyping.

Informa e
Kijk voor meer informa e op onze website, of neem telefonisch 
contact op met één van onze adviseurs.

Profitmanager 
Karveelweg 3
6222 NJ  Maastricht
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www.profitmanager.nl
info@profitmanager.nl
+31 (0)43 - 362 29 71

De medewerkers van Profitmanager beschikken over een 
hands-on mentaliteit. Ze hebben binnen enkele weken de 
gelijknamige so ware binnen Phenospex geïntroduceerd en 
geïmplementeerd. 

Wibo Biermans
Office manager
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Na de implementa e zijn alle ‘eilanden’ uitgefaseerd. Profit-
manager wordt nu ingezet vanaf de CRM tot aan de factura e 
en nazorg. Ook jdrovende zaken, zoals de WBSO administra e, 
worden nu volledig binnen Profitmanager beheerd. Digitaal 
factureren en zelfs elektronische factura e behoort tot de 
standaard van Profitmanager. Ditzelfde geldt voor het registre-
ren van e-mailverkeer, verlofadministra e, resourceplanning en 
nog veel meer. Profitmanager is nu de integraal van onze 
projectenorganisa e. 

Vanuit een eilandenautoma sering, waarbij de (financiële) 
administra e was uitbesteed, is er gekeken naar een prak sche 
totaaloplossing. Belangrijk hierbij was het volledig ontzorgen 
van de administra eve organisa e. Gezien de mul culturele 
samenstelling van het personeel was een Engelse Graphical User 
Interface een must. Ook de corresponden e met partners, 
leveranciers en klanten moest in het Engels, Duits en/of Neder-
lands plaatsvinden. Een ander belangrijk aandachtspunt was de 
uitbestede urenadministra e bij de accountant (in het kader van 
WBSO Speur en Ontwikkeling).
 

Wat ons direct vertrouwen gaf, was dat de commercieel 
adviseur van Profitmanager tevens verantwoordelijk was voor 
de implementa e. Kortom geen commerciële praatjes, maar 
goed advies en kijken naar wat wij willen en niet naar wat Profit-
manager wil verkopen. Dit in combina e met de prak sche 
oplossingen van Profitmanager was de keuze snel gemaakt.

Ook de integra e met het financiële (boekhoud)systeem van de 
accountant werkt ontzorgend. Zelfs toen na de implementa e 
werd overgestapt naar een andere boekhouder met een ander 
boekhoudsysteem konden we Profitmanager blijven gebruiken. 
Deze overstap verliep vlekkeloos, dankzij de ondersteuning en 
kennis van de medewerkers van Profitmanager. Phenospex is 
een sterk groeiende organisa e. Profitmanager weet hier goed 
op in te spelen en zich voortdurend hierop aan te passen. 


