Innovam kiest via Cane voor e-Synergy
15 juni 2006,
Opleidingscentrum Innovam kiest via Cane voor e-Synergy en de specifieke
opleidingsoplossing, die door Exact Software en Cane werd ontwikkeld. Nadat in het
begin van dit jaar de eerste contacten waren gelegd, is de keuze voor de
opleidingsoplossing en e-Synergy in een versneld tempo geraakt. In eerste instantie
ging bij Innovam de voorkeur uit naar een ander pakket. Maar door de deskundigheid
van Cane, in combinatie met de kenmerken en functionaliteiten van de
opleidingsoplossing en e-Synergy, heeft Innovam voor laatstgenoemde oplossing
gekozen.
Exact e-Synergy wordt als frontoffice applicatie gekoppeld aan het administratieve pakket
SAP R/3, waarmee Innovam al langer werkt. Financiële informatie over klanten kan met Exact
e-Synergy door de gehele organisatie via internet worden geraadpleegd. En ook
inschrijvingen, planning en accreditatie kan er door worden bekeken en verwerkt. De
medewerkers van Innovam, die stage/leerbedrijven op locatie beoordelen, kunnen de
accreditatie dan via mobiel internet verwerken en registreren.
Wil Holland, de manager informatisering van Innovam over Cane en e-Synergy; “Directeur
Robert Browne van Cane nam contact met ons op, net toen wij onze beslissing wilden nemen
over een nieuw systeem. Al snel werd duidelijk dat Cane onze problematiek inziet, en kennis
heeft van de software oplossing e-Synergy. Deze software gecombineerd met de
opleidingsoplossing, waardoor de applicaties voor alle medewerkers en cursisten onder één
softwarepakket zijn samengebracht, sprak,ons zeer aan. Naar aanleiding van dat gesprek
hebben we besloten om verder te kijken naar deze mogelijkheid’’.
14 juni j.l is het contract getekend
Robert Browne, de directeur van Cane, is hier erg blij mee: “Innovam is een gevestigde naam
als kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche. De verdere professionalisering
van het relatiebeheer, één van de uitdagingen waar Innovam voor staat, wordt nu
gerealiseerd door de inzet van een webbased informatiesysteem. Onderwijsinstellingen
kiezen steeds vaker voor één geïntegreerde oplossing die specifiek is ontwikkeld voor de
opleidingsbranche. Het pakket van Cane en Exact is aantrekkelijk voor zowel commerciële
instellingen, als voor publieke onderwijsorganen, zoals Innovam. De deskundigheid en
ervaring van Cane in de opleidingsbranche, in combinatie met de opleidingsoplossing stelt
ons bedrijf in staat maatwerk te leveren”.

Over Cane
Sinds 1992 houdt Cane zich bezig met het implementeren van oplossingen (ERP, Enterprise
Resource Planning) in het MKB. Uit ervaring blijkt dat voor ieder bedrijf geldt “one size does
not fit all”. Daarom geloven wij bij Cane dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de
verschillende mogelijkheden. ERP is een keuze. Cane biedt drie unieke software-oplossingen
aan voor het MKB. Op deze manier kunnen we precies bepalen welke voor u het beste is.
Cane heeft zich gespecialiseerd in Exact Software, SAP Business One en Microsoft
Dynamics (NAV). Elk van deze pakketten heeft specifieke kenmerken en functionaliteiten.
Afhankelijk van bedrijfsgrootte, ambitie, budget en bedrijfsprocessen kijkt Cane welke
toepassing het beste past. Onze focus op de commerciële opleidingsinstituten en publieke
onderwijsorganen, aanpalende bouw, professional services (PSO) en productie en
groothandelsbedrijven heeft Cane diepgaand inzicht gegeven in de uitdagingen waarmee
onze klanten, op de korte en lange termijn, mee te maken hebben.
Voor meer informatie over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met:
kim.vaessen@cane.nl

