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‘We bring it together’
Al 20 jaar vormen Exact en It’ Us een ‘koppel’. Omdat het ERP
systeem niet in alle bedrijfsprocessen kan voorzien, ontwikkelde
It’s Us 15 jaar geleden een platform waarbij grote bedrijven in staat
zijn om data tussen het ERP-systeem en andere applicaties uit te
wisselen. Een oplossing die door de jaren heen steeds verder is
doorontwikkeld en waarvan nu ook het MKB profiteert.

Met deze enterprise-oplossing bouwen we heel

overkomen. Overigens beschikt het platform ook

gedetailleerd en op maat voor iedere klantwens

over een ‘zelfbedieningskanaal’. Het is allesbehalve

een koppeling tussen twee of meerdere systemen,

een black box oplossing, want ook de klant ziet bij

zegt Casper van Tricht, Product Owner bij It’s Us.

eventuele stagnatie welke data wel en welke niet

Een brede variatie aan handelsklanten maakt

is doorgekomen met een duidelijke verklaring erbij.

reeds gebruik van het integratieplatform. “Van

Ook kunnen ze zelf kleine aanpassingen doorvoeren,

kassasysteem tot warehouse managementsysteem

zodat ze niet voor ieder wissewasje een consultant

(WMS) of zelfs de salarisverwerking, we maken

hoeven in te schakelen.”

integraties met alle systemen binnen het
applicatielandschap van onze klanten. En koppelen

Handels- en productiebedrijven, zorginstellingen,

dat met Exact. Daar ligt namelijk onze focus. We

webshops, hotels… het toepassingsbereik van het

hebben de afgelopen 20 jaar als Exact-partner een

integratieplatform van It’s Us is ontzettend breed.

grote klantenbase opgebouwd. Neemt niet weg, dat

Van Tricht: “Ook kleine bedrijven hebben baat bij het

we ook onafhankelijke koppelingen tussen allerlei

koppelen van applicaties zodat de ‘bemensing’ van de

andere applicaties realiseren.”

backoffice zo beperkt mogelijk kan worden gehouden.
Om met zo min mogelijk mankracht zoveel mogelijk

Cloudoplossing

orders te verwerken.” Benieuwd welke systemen It’s

Het grote voordeel van het integratieplatform van

Us in jouw applicatielandschap kan ‘samenbrengen’?

It’s Us is dat het een cloudoplossing betreft. “De

Neem vrijblijvend contact met ons op.

meeste uitwisselingssystemen draaien on premise
oftewel op locatie bij de klant”, weet Van Tricht.
“Alle intelligentie van de maatwerkkoppeling en alle
berekeningen worden uitgevoerd op een externe
server. De klant hoeft dus zelf niet te investeren in
hardware. Daarnaast is het voor ons makkelijker
ingrijpen mocht data om wat voor reden niet

