
W H I T E PA P E R

Coretix brengt transparantie 
in het applicatielandschap 
van De Bondt
De Bondt B.V. is dé groothandel in fournituren en brei-/haakgarens in 
Europa. Vanuit de magazijnen in Tynaarlo leveren ze wereldwijd aan de 
vakhandel, grossier en confectie-industrie. Om intern in alle systemen 
(webshop, ERP, WMS, gerobotiseerd opslagsysteem) met dezelfde data te 
werken, brengt It’s Us met Coretix transparantie in het applicatielandschap.

De Bondt verwerkt dagelijks een enorme hoeveelheid 
aan webshopleveringen. “Om dat in goede banen 
te leiden, worden diverse applicaties gebruikt”, 
zegt Toine Haggenmiller, Product Owner bij It’s 
Us. “Aan de basis staat het verkoopplatform, 
een Magento webshop, en het ERP-systeem 
Exact Globe. Verder maken ze gebruik van een 
warehouse managementsysteem (WMS) en een 
gerobotiseerd opslagsysteem. In alle applicaties 
wil je zoveel mogelijk dezelfde data gebruiken en 
zo min mogelijk werk hebben aan het overtypen 
van informatie. Dat kan met Coretix, een door ons 
zelf ontwikkeld communicatieplatform waarmee we 
softwareapplicaties met elkaar integreren, inclusief 
slimme logica.”

Slimme logica
Niet altijd hoeft álle data van de ene naar de andere 
applicatie te worden overgezet, zegt Haggenmiller 
terecht. “Daarnaast hebben softwareapplicaties vaak 
een eigen format voor het opslaan en verwerken van 
data. Coretix maakt dat helder en transparant met 
slimme logica. Bijvoorbeeld: Magento werkt met BTW-
percentages, Exact op zijn beurt met BTW-codes. 
Coretix zorgt voor die omzetting, zonder dat je daar 
als gebruiker omkijken naar hebt. 

Ook met specifieke handelingen of werkprocessen 
van De Bondt kan Coretix overweg, zoals het checken 
van de voorraadniveaus, aanvuladviezen naar 
het gerobotiseerde opslagsysteem, enz. Data die 
vervolgens onderling tussen de applicaties weer real-
time wordt uitgewisseld, zodat je in elke applicatie 
over de juiste data beschikt. Dat is hoe wij met Coretix 
het applicatielandschap transparant maken.”

Grote voordeel van een interface die het dataverkeer 
afhandelt, is dat je als gebruiker kunt kiezen voor 
een best of breed aanpak in je applicatielandschap, 
benadrukt Haggenmiller. “De Bondt is daar een goed 
voorbeeld van. Ze gebruiken marktleider Magento 
als webshopoplossing, Exact Globe voor het ERP, 
ook marktleider in Nederland en voor het picken 
en leveren een grote partij in automatisering en 
warehousing. Op elk gebied dus het beste van het 
beste dat door Coretix wordt geïntegreerd tot één 
transparant applicatielandschap. En mochten ze op 
enig moment een applicatie willen vervangen of 
toevoegen, kan It’s Us heel snel die connectie maken 
en is het weer business as usual.”
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