AGEPE Move
Meer dan alleen verhuizen.

Pot Verhuizingen
Logistiek

Het automatiseren van de verhuisbranche is een specialisme
waarin de directeuren Lucien Pot en Wim Pot in AGEPE de ideale
partner gevonden heeft. Pot Verhuizingen levert dankzij de soepele
automatiseringsoplossing van AGEPE, extra’s waar de klant niet aan
heeft gedacht. Een voorbeeld daarvan is een mobiele werkbon wat
veel administratief voordeel oplevert.
Van korrel tot borrel
Het contact tussen Pot Verhuizingen en AGEPE dateert al uit 1994. In
eerste instantie automatiseerde AGEPE de Warehouse-omgeving en
de BackOffice van het familiebedrijf. Het eerste WMS werd gebouwd
door AGEPE dat toen nog diensten verleende onder de naam BST,
destijds een Belgisch bedrijf. Intussen is AGEPE uitgegroeid tot
een internationaal opererende organisatie met vestigingen in
Nederland en België. Dankzij dertig jaar branchespecifieke ervaring
is AGEPE binnen de verhuisbranche marktleider geworden. Het
ERP pakket dat AGEPE voor de verhuisbranche heeft gebouwd is
een standaardoplossing die beheersbaar en onderhoudbaar is
en dat voortdurend wordt doorontwikkeld. Dat laatste borduurt
logischerwijze voort uit het feit dat Pot Verhuizingen zelf ook wil
doorgroeien.
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Vooral veel plannen
Luc Loodts van AGEPE: “De verhuisbranche is wezenlijk anders
dan gewoon transport. Er gelden specifieke wetten en regels
die specifieke oplossingen vereisen. De ERP oplossing voor Pot
Verhuizingen is geen standaard TMS (Transport Management
Systeem) maar een volledig geïntegreerd, branchespecifiek pakket.”
Lucien Pot: “Het verhuizen zelf valt uiteraard niet te automatiseren.
Dat is en blijft handwerk. Maar de tools eromheen zijn wel te
automatiseren. Verhuizen is vooral veel plannen, bijvoorbeeld
plannen van personeelinzet en van opslagruimte. We houden ons
bezig met particuliere en zakelijke verhuizingen. Ongeveer zeventig
procent is zakelijk. Daarnaast is dit grote pand gericht op opslag van
goederen. Dankzij het WMS kunnen we nu online precies zien wat
er aanwezig is.”

grootste verhuisbedrijven

is een verhuisbedrijf die
haar oorsprong kent
in Amersfoort. In 1905
begonnen om naast de
verkoop van consumptieijs
de mensen in het
winterseizoen te helpen met
het verplaatsen van hun
inboedel. Inmiddels bestaan
zij meer dan 100 jaar en zijn
zij met vestigingen door
heel Midden-Nederland
uitgegroeid tot één van de
van het land.

Meer dan een verhuisbedrijf
Het pand van Pot Verhuizingen is een groot opvallend pand dat er op het eerste gezicht niet uitziet als een
verhuisbedrijf, althans niet als je daarbij een stoffig zakelijk ogende loods voorstelt. Met deze verfrissende
architectonische invalshoek proberen Lucien Pot en Wim Pot het imago van het verhuisbedrijf dan ook uit
de grijze hoek te tillen. Achter het gezicht van het pand stoelt feitelijk een marketingtechnische boodschap,
namelijk dat het bedrijf gegroeid is tot een fullservice bedrijf. Een toegevoegde dienst is bijvoorbeeld ICTgemak. Een bedrijf dat verhuist moet zo snel mogelijk weer operationeel zijn en niet te veel tijd kwijtraken
aan installatieproblemen. Pot Verhuizingen voorkomt downtijd waardoor een bedrijf sneller zijn core
business kan oppakken.

“AGEPE Move is geen standaard TMS, maar een volledig
geïntegreerd, branchespecifiek pakket, afgestemd
op de wensen en eisen van een verhuisbedrijf.”
Nieuwe markten
Intussen zit ook AGEPE niet stil. Michelle Janssen,
Marketing Manager AGEPE Business Software:
“We hebben nog niet zo lang geleden het bedrijf
BisWare overgenomen, een softwarehuis dat zich
specialiseerde in software voor de groothandel. Met
deze strategische overname willen we ons verder

gaan specialiseren in de groothandelsbranche.
De nieuwe paden die we bewandelen liggen in
het verlengde van de missie van AGEPE: nieuwe
nichemarkten opzoeken, deze uitkristalliseren en
vervolgens daarin marktleider worden.”
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