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CaseMaster

9 Knots Solutions B.V. is een snel groeiende onderneming met

een werkstation verbonden is met uw CaseMaster® server; op uw

vestigingen in Engeland en Nederland. Wij bieden webbased

kantoor, bij de cliënt, thuis, in een hotel of waar u zich ook bevindt.

bedrijfssoftware aan op basis van onze innovatieve CaseMaster®
technologie.

CaseMaster® is sterk in het integreren met andere systemen en
databases. Denkt u hierbij aan systemen als Exact, Dynamics

CaseMaster is een Uniek Concept. We leven in dynamische tijden

Nav, SAP of zelfs van een ’legacy systeem’. Bij databases kunt u

en uitsluitend de organisaties die snel op nieuwe kansen en uit

denken aan MS Acces, Oracle, MS SQL, DB2, etc. CaseMaster® kan

dagingen kunnen inspelen zijn succesvol. Flexibele bedrijfssoftware

op deze wijze gebruikt worden om een ’single view’ te bieden op

stelt U in staat snel te schakelen.

verschillende achterliggende systemen en databases of om functio

®

naliteiten toe te voegen aan systemen die, om welke reden dan
CaseMaster® is ontstaan vanuit de gedachte dat informatie

ook, niet aangepast kunnen worden. Hierdoor kan CaseMaster® dus

behoeften voortdurend veranderen. CaseMaster® is gebouwd met

gebruikt worden om op bestaande investeringen voort te bouwen.

het oog op flexibiliteit en snelheid van aanpassen en uitbreiden.
De CaseMaster® oplossing sluit zo permanent en perfect aan op

CaseMaster® is robuust, veilig, schaalbaar en flexibel en de

uw specifieke informatie-eisen. Dat is een geruststellende gedachte.

applicatie ontwikkelt zich door het grafisch koppelen van modules.
Dit zorgt ervoor dat wij zeer snel kunnen ontwikkelen en deze snel

De unieke CaseMaster® architectuur stelt ons in staat om zeer snel

heid vertaalt zich direct naar lage kosten en een korte doorlooptijd.

(en dus kosteneffectief) uw specifieke eisen te realiseren. Het is
daarom voor ons niet ongewoon dat de kosten voor een op maat
ontwikkelde CaseMaster® applicatie zelfs lager liggen dan
die van een standaardoplossing.
Standaardoplossingen kunnen U dwingen om uw processen
aan te passen en te suboptimaliseren. U verliest aan onder
scheidend vermogen ten opzichte van uw concurrentdie
mogelijk dezelfde standaard software gebruikt.
CaseMaster® is volledig webbased.Dit betekent dat er geen
software geïnstalleerd hoeft te worden op uw werkstations
waar CaseMaster® gebruikt wordt. CaseMaster® kan via een
internetbrowser benaderd worden vanaf elke werkplek die via

modules worden voortdurend beschikbaar gesteld. Iedere module

stellen door het koppelen van de beschikbare modules (zoals CRM,

kan tot op het detail geconfigureerd worden en er kan natuurlijk

Planning,Voorraad, Inkoopmanagement, Ordermanagement,

ook eenvoudig functionaliteit toegevoegd worden. Zo sluit een

Projecten, Administratie, Productconfiguratie en Cashflow). Nieuwe

CaseMaster® oplossing perfect aan op uw informatiebehoeften.

Modules

Met CaseMaster® kunnen wij snel een unieke applicatie samen
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terminologie gebruikt waar uw werknemers mee vertrouwd zijn.

de (on)mogelijkheden van een standaardpakket. Bedenkt u eens wat

Als U een ’order’ een ’project’ noemt zal CaseMaster® dat ook doen.

bedrijfseigen software voor uw organisatie zou kunnen betekenen.

Een herkenbare en bedrijfseigen oplossing maakt training een stuk

Met CaseMaster® liggen deze voordelen binnen uw handbereik.

eenvoudiger, inzichtelijker en verkleint de kans op fouten.

Wij hebben zoveel vertrouwen in CaseMaster® dat wij al onze

cliënten en leveranciers. Zo wordt de data-invoer bij de bron

projecten op basis van een fixed price durven aan te bieden.

vastgelegd en hebben alle sleutelspelers in de keten toegang

Hierdoor wordt uw investeringsbeslissing natuurlijk heel eenvoudig.

tot een accurate en actuele data. CaseMaster® voorziet in de

CaseMaster is uitermate geschikt voor ketenintegratie. Denkt u

door u gewenste stuurinformatie of managementrapportage

hierbij aan het beschikbaar stellen van bepaalde functies aan uw

zowel in lijst- als in grafiekformaat.

®

Fixed price

Bedrijfseigen software betekent ook dat het systeem de

ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Wij worden niet beperk door

Bedrijfseigen Software

Door deze unieke aanpak kunnen wij ons richten op de werkelijke

Met CaseMaster® creëren wij uw unieke bedrijfseigen software
oplossing. Dit kan voor uw bedrijf zeer grote voordelen bieden.

Resumerend

• Met CaseMaster® werkt u volgens uw eigen werkproces
• CaseMaster® maakt maatwerk bedrijfssoftware betaalbaar
• 9 Knots Solutions B.V. levert de oplossing op basis van fixed price
• Onze oplossingen zijn zeer flexibel en kunnen eenvoudig uitgebreid
en aangepast worden naar uw wensen en behoeften, voor nu en in
de toekomst
• Het systeem behoudt zijn waarde en uw IT-investeringen zijn
veilig gesteld.

Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen via e-mail:

9 Knots Solutions B.V.

info@9knots.nl of telefonisch op: 085-2100195.

Oude Nieuwveenseweg 111 - 113, 2441 CT Nieuwveen

Onze specialisten staan u graag te woord.

www.9Knots.nl
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9 Knots is 9 knopen
Zeilen met een snelheid van 9 knopen is een oud scheepvaartgezegde
uit de VOC-tijd toen dappere mannen de zeven zeeën bevoeren in
houten schepen. 9 Knopen werd als hoogst haalbare snelheid beschouwd
en werd synoniem met hoge snelheid en voorspoed. Dit is onze metafoor
naar CaseMaster de perfecte software, snel aanpasbaar aan gewijzigde
omstandigheden en deze komt tot uiting in het logo met de naar boven
gerichte opwaartse pijl.
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