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Overal ter wereld kan je de intelligente LED-drivers van het Eindhovense research- en developmentbedrijf
eldoLED tegenkomen. Van musea en luxueuze hotels tot de studio van een bekende Amerikaanse talkshow
en Château de Versailles. Deze marktleider in nauwkeurige aansturing van LED-verlichting werkt al vanaf de
oprichting met SAP Business One.
Voor: uitdagingen en kansen
• Vanaf de oprichting van eldoLED in 2008 leefde het besef dat een gedegen ERP-systeem bijdraagt aan
de groei die het bedrijf voornemens was te maken
• Als enige bood SAP Business One een geïntegreerd pakket voor productie, financiën en sales
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“SAP Business One heeft ons nog nooit in de steek
gelaten. Het is een robuust systeem dat met ons
mee blijft groeien. En Domani is al jaren onze steun
en toeverlaat om te zorgen dat onze dagelijkse
processen altijd blijven lopen.”
Rob Selker, Director Business Operations, eldoLED

Waarom SAP en Domani
• SAP Business One was eenvoudig om mee te werken en bood alle mogelijkheden om met het bedrijf
mee te groeien
• Zo’n 95 procent van de bedrijfsprocessen is te vangen in de standaardfuncties van SAP Business One
• Uitbreiding met add-ons is mogelijk, bijvoorbeeld om het accorderen van facturen te automatiseren
• De samenwerking met de consultant van de oorspronkelijke implementatiepartner was zo goed en
vertrouwd, dat eldoLED meeverhuisde toen zij Domani oprichtte
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Perfecte
communicatie met het
ERP-systeem van het
Amerikaanse moederbedrijf

Na: resultaat
• SAP Business One sluit naadloos aan op de processen van eldoLED; van operatie tot verkoop en
financiële administratie
• Uit business scans van onafhankelijke partijen blijkt telkens weer dat de basis van SAP Business One
staat als een huis
• Het ERP-systeem maakte moeiteloos de internationale groei mee van vier naar zeventig medewerkers,
en van 20.000 producten per maand naar 20.000 per dag
• Domani kijkt ook verder dan wat eldoLED vraagt en de samenwerking verloopt prettig en persoonlijk
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