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Onderzoek & ontwikkeling
SDP is een Belgisch IT-bedrijf dat investeert in eigen onderzoek en ontwikkeling. 

De onderneming is meer dan 25 jaar een belangrijke speler in de Belgische retail.

Totaaloplossingen
We ontwikkelen software en integreren deze met hardware van partners. Zo krijgt 

u een volledige oplossing: kassa’s, back-office, weegschalen, betaalautomaten, 

prijsaanduiding en zelfs boekhouding. Doordat u op SDP Robinson food rekent voor 

de volledige uitrusting van uw verkoop, heeft u geen zorgen over de compatibiliteit 

van uw toestellen.   

Experts onderzoeken de nieuwste toepassingen en testen ze uitvoerig. In de 

voedingssector  waar de veranderingen elkaar snel opvolgen en de concurrentie 

moordend is, wordt bijblijven anders onmogelijk.

Stabiliteit
SDP kiest voor kwaliteit van oplossingen en diensten. Betrouwen op SDP betekent 

kiezen voor een stabiel bedrijf met degelijke producten. Wanneer u uw klanten 

Wie is SDP?

Onderzoek & ontwikkeling
SDP is een Belgisch IT-bedrijf dat voluit investeert in eigen onderzoek 
en ontwikkeling. De onderneming is al meer dan 25 jaar een belangrijke 
speler voor de Belgische groothandel. 

Totaaloplossingen
SDP biedt totaaloplossingen aan: software, hardware en installatie. 
Klanten kunnen daarbij rekenen op een volledige dienstverlening: analyse, 
consultancy en training. Experts onderzoeken voor u de verschillende 
beschikbare oplossingen en testen ze op compatibiliteit. 

Stabiliteit
SDP kiest resoluut voor kwaliteit van oplossingen en diensten. Dat zorgt 
voor langetermijnrelaties met klanten. Betrouwen op SDP betekent 
kiezen voor een stabiel en solide bedrijf.
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(meerdere producten die een bewerking hebben 
ondergaan). Werken met loten en serienummers is 
geen probleem meer.

Productieproces
SDP Distripack verschaft u op elk moment in het 
productieproces de nodige gegevens in verband 
met herkomst, vervaldata, gebruik, bestemming, 
... van een bepaald lot, geheel volgens de wettelijke 
bepalingen van traceerbaarheid.

SDP Distripack, de totaaloplossing voor de 
houtgroothandel, beheert artikelen, loten en 
uw stock in verschillende opslagplaatsen en 
magazijnen. Het softwarepakket automatiseert uw 
aan- en verkoop en stroomlijnt verzendingen en 
transport tot en met facturatie. Kortom, het pakket 
op maat gesneden van de groothandel.

Waarom kiezen voor SDP Distripack?
SDP werkt al twintig jaar lang samen met 
groothtandels in diverse sectoren. Dankzij die 
jarenlange ervaring weet SDP perfect in te spelen op 
de behoeften van elke groothandelaar. Zo bundelt 
SDP Distripack een degelijke praktijkervaring van 
programmeurs en klanten in één gebruiksvriendelijk 
programma dat steunt op de huidige trends in de 
informaticawereld én in de sector.

Aankoopbeheer
SDP Distripack helpt u bij het gericht en tijdig 
aankopen van goederen en grondstoffen die nodig 
zijn om de continuïteit van uw bedrijf te garanderen. 

Het pakket houdt rekening met gereserveerde en 
bestelde goederen en waarschuwt op basis daarvan 
wanneer een bepaald artikel niet meer voorradig is. 
Meer nog: het pakket voorziet u van besteladvies- 
en alarmlijsten voor artikelen waarvan uw voorraad 
slinkt, zodat “out of stock”-situaties tot het verleden 
behoren. U maakt de bestellingen op (eventueel 
vanuit aankoopcontracten) en bezorgt deze aan uw 
leverancier via fax, mail of EDI.

Artikelbeheer 
Een degelijk artikelbeheer ligt aan de basis van elke 
groothandel. SDP Distripack brengt alle artikelen 
onder in hoofdgroepen, groepen en subgroepen 
en u bepaalt met welke aankoop-, verkoop- en 
stockeenheden u wilt werken. Ook het werken met 
dubbele eenheden is perfect mogelijk (simultaan 
beheer van artikelen, bv. in kilogram of stuks). 
Artikelen beheren en opzoeken (op zeer veel 
sleutels) was nog nooit zo eenvoudig. Met SDP 
Distripack brengt u producten samen in sets (pakket  
van verschillende artikelen) of samenstellingen 

Aankoop- en artikelbeheer
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“In het grafische pakket gaat het plaatsen van 
(lange) bestellingen via de telefoon bijzonder 
snel. Met allerlei sneltoetsen kan je zonder muis 
bijzonder vlug te werk gaan.”

Beheer van uw verkoop
De volledige flow van de verkoop loopt vanaf de 
order (eventueel vanuit offerte of verkoopcontract), 
via magazijnbon, naar verzendnota tot aan de 
facturatie, met steeds een onderliggende link. 

Verkoopdocumenten
Met SDP Distripack verlicht u de administratieve 
last. Het volledige documentbeheer zit namelijk 
vervat in hetzelfde systeem. Offertes zet u makkelijk 
om in orders. Van daaruit maakt u bijhorende 
pickinglijsten, verzendnota’s, facturen, enz. 

Laadbonnen bevatten nuttige informatie zoals 
stocklocatie, paknummers, aantallen, afmetingen, 
enz. 

Dankzij de koppeling met het SDP-boekhoudpakket 
verschijnen facturen automatisch en volledig 
correct in uw boekhouding.

Verkoop- en prijsbeheer
Prijsbeheer
SDP Distripack stroomlijnt het prijsbeleid van uw 
groothandel. Het pakket verrekent automatisch 
alle prijsafspraken per (type) klant en berekent de 
verkoopprijzen volgens verschillende methodes 
(FIFO, laatste, gemiddelde, gewogen gemiddelde 
aankoopprijs, ...).

Dankzij de link met het boekhoudpakket van SDP 
stuurt SDP Distripack alle gegevens en berekeningen 
onmiddellijk door naar de module boekhouding. 
Dubbel werk behoort voorgoed tot het verleden.

Scanning
Draadloze scanners reduceren de administratieve last 
in het magazijn en dankzij het scannen van barcodes 
op magazijnlocaties en producten worden de 
handelingen telkens gecontroleerd. De handscanner 
ondersteunt de belangrijkste basisprocessen van een 
groothandel, waaronder productie, inslag en uitslag, 
orderpicking, verplaatsen en inventarisatie.



Stockbeheer
SDP Distripack creëert en beheert voor u de 
nodige documenten (pickbon, ...) en etiketten. 
Het pakket signaleert onmiddellijk backorders, 
bestelhistorieken en openstaande facturen. U 
beschikt dus zeer snel over de klantstatus bij het 
ingeven van een order.
SDP Distripack volgt bovendien de voorraden van 
alle artikelen nauwkeurig op, zelfs op verschillende 
opslagplaatsen (zoals magazijnen en containers in 
de haven, ...). Dankzij de link met e-business hebben 
uw klanten voortdurend zicht op het beschikbare 
assortiment, waar hun bestelling zich bevindt en 
wanneer de bestelde goederen worden geleverd. 
Het pakket heeft een zeer specifiek scherm 
voor directe raadpleging van de stock (vb. voor 
televerkoop). Daarnaast kunt u stockoverzichten 
afdrukken met zelf gedefinieerde lay-outs (u 
kiest zelf de velden, sorteringen en subtotalen). 
Via stocktransfer beheert u zeer gemakkelijk het 
samenstellen van nieuwe loten bij hersortering 
vanuit verschillende loten. Door middel van onze 
handterminals kunt u online de inventaris opmaken.
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Het boekhoudpakket van SDP sluit perfect aan bij SDP Distripack. Het past zich vlot aan aan uw manier 
van werken en de noden van uw groothandel en de sector waarin u werkt.

Add-ons
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ts SDP Distripack maakt gebruik van Business Objects als krachtige managementtool 
waardoor u als organisatie sneller kunt reageren. Rapporten komen automatisch in uw 
mailbox terecht en kunnen snel en eenvoudig verder worden geanalyseerd.

ED
I De EDI-module van SDP Distripack automatiseert de communicatie met klanten en 

leveranciers. Verzendnota’s versturen en bestellingen ontvangen wordt kinderspel. 
Op die manier bespaart u tijd en geld. 
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Het boekhoudpakket van SDP sluit perfect aan bij SDP Distripack. Het past zich vlot aan aan 
uw manier van werken en de noden van uw groothandel en de sector waarin u werkt.



““
Onze klanten aan het woord
“We leerden SDP via een collega kennen. SDP 
Distripack draaide daar al enige tijd en de 
reacties waren positief. Voor ons bood dit een 
bepaalde zekerheid. Ervaring is in onze sector 
toch cruciaal. Bij de selectie van onze IT-
leverancier hebben we dus zeker de referentielijst 
van SDP bekeken.”

“Één van de belangrijke factoren om voor SDP te 
kiezen, was het prijsverschil. De kosten liggen 
beduidend lager dan bij andere systemen.” 
 
“SDP speelt in op onze suggesties, analyseert ze en 
integreert ze in het pakket. Zo blijft het pakket 
voortdurend up-to-date en persoonlijk. SDP geeft 
ook interactieve opleidingen in het bedrijf zelf, 
zodat alle medewerkers het pakket snel onder de 
knie hebben. Kortom, één adres voor de volledige 
automatisering van de groothandel.”

“Bij SDP worden we snel geholpen en de 
medewerkers hebben een degelijke kennis van 
zaken. Die efficiënte dienstverlening stellen we 
zeker op prijs.” 

“De grootste troef van SDP Distripack is dat 
werkelijk alles aan elkaar gelinkt is: offertes, 
orders, magazijnbonnen, verzendnota’s, 
facturatie, boekhouding, … Daarmee neemt SDP 
Distripack ons heel wat werk uit handen.”

“Het is fantastisch hoe we bijvoorbeeld met één 
druk op de knop allerlei grafieken en marges 
kunnen bekijken, op niveau van onze klanten, 
onze leveranciers en onze vertegenwoordigers. Dit 
was vroeger gewoon ondenkbaar.” 
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Tal van groothandels zijn al meer dan 20 jaar 
klant bij SDP. Het beste bewijs dat kwaliteit en 
goede dienstverlening centraal staan. Onze 
ruime ervaring en lange referentielijst maken dat 
we ook echt begrijpen wat er in een groothandel 
nodig is. Uw gesprekspartner is iemand die weet 
hoe de zaak in elkaar zit en naar u luistert. 
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Neem vrijblijvend contact op:
SDP
Vijfstraten 18
B-9100 Sint-Niklaas
( +32 (0)3 777 73 03
7 +32 (0)3 777 02 18
+ info@sdp.be
8 www.sdp.be
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