DIGIT Elektrotechniek implementeert 4PS Construct

Unanieme keuze
voor 4PS in finale
stemronde

Martijn Dekker directeur-eigenaar (achter)
en controller Guido Helms (voor)

Vanuit Zwaag, een dorpje even boven de oude vestingstad Hoorn, bedient familiebedrijf DIGIT Elektrotechniek al bijna
dertig jaar zijn klanten. Met name industriële bedrijven die voornamelijk gevestigd zijn in de provincie Noord-Holland.
DIGIT Elektrotechniek vermeldt op haar website niet zonder trots dat ze ‘nagenoeg alle industriële bedrijven in NoordHolland als klant hebben. Van PWN tot Gasunie en van Campina tot Tata Steel.’ Niet minder trots is men over de
kwalificatie van kredietinformatieleverancier Graydon die het bedrijf schaart onder de ‘5% financieel meest gezonde
bedrijven in de branche.’ DIGIT Elektrotechniek levert diensten op het vlak van (database) engineering, assemblage
van besturingspanelen, installatie en inspecties, maar ontwikkelt en implementeert daarnaast ook industriële software
(PLC, HMI en SCADA). Het bedrijf beschikt bovendien over een eigen 24/7 storingsdienst.
Omdat het oude ERP-pakket niet langer ondersteund werd, stapte DIGIT Elektrotechniek in de zomer van 2013 na
een grondige en zorgvuldige selectie over op Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct. We vroegen directeur-eigenaar
Martijn Dekker en controller Guido Helms waarom ze uiteindelijk met 4PS in zee gingen en waarom ze ‘met een goed
gevoel terugkijken op de implementatie van 4PS Construct’.

trouwen bij klanten. Ze weten zich mede
daardoor verzekerd van de continuïteit van
onze dienstverlening.
We geloven ook dat onze bedrijfsfilosofie
een belangrijke rol speelt. Wij zetten namelijk primair in op kwaliteit, we concureren
pas in tweede instantie op prijs. Daarom
doen we ook nooit mee in aanbestedingstrajecten, omdat daarin de prijs vrijwel
altijd de doorslag geeft. Wij willen onze
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op orde moesten brengen. Tot een deal

op afspraken. Dan denk je: als het nu al

nisaties. Ook nu nog doen we niks in wo-

natuurlijk economisch veel minder kwets-

pen samengesteld waarin alle disciplines

met 4PS is het toen niet gekomen maar
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Hoewel er sprake is van lichte economische
groei, lijkt de markt slechts langzaam aan
te trekken. Hoe houdt een bedrijf als DIGIT
Elektrotechniek zich staande in economisch mindere tijden?
Martijn Dekker: ‘Nou, eerlijk gezegd lijkt
2014 ons beste jaar ooit te worden! Dat
heeft alles te maken met de weloverwogen
klantkeuze die mijn vader ooit maakte.
Toen hij in 1988 – samen met mijn moeder
– voor zichzelf begon, besloot hij zich
uitsluitend te richten op industriële orga-
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woordelijkheid hebben. De andere drie
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die druk bezig was behoorlijk wat functionaliteit op maat te implementeren. Daar
schrokken we toch wel van.’
Guido Helms: ‘4PS Construct daarentegen
bleek in de basis veel breder, terwijl je het
met behulp van rolgestuurde functionaliteit
zelf toch heel flexibel kunt inrichten.’
Wat gaf dan precies de doorslag?
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ten we nu met dit pakket opgezadeld!’
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feit dat 4PS Construct een standaard oplossing is met enorm veel mogelijkheden.
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www.digitelektrotechniek.nl

optimaliseren van onze basisfunctionaliteit.

Onderhoudswerkzaamheden, uitgevoerd door DIGIT Elektrotechniek

Feiten in het kort

Activiteiten: DIGIT Elektrotechniek
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