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houthandel 
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troeven

Totaaloplossing
SDP, een Belgisch IT-bedrijf met vestigingen in verschillende Europese 
landen, biedt sinds 1985 een compleet aanbod van hard- en software 
aan tal van bedrijven. We ontwikkelen onze eigen software voor de klein- en 
groothandel, notariskantoren, gezondheidszorg, lokale besturen, enz. Met 
SDP is een totaalbenadering gegarandeerd: software, hardware, installatie, 
opleiding, begeleiding en webservices. De klant vindt al deze diensten op 
slechts één adres.

Kwaliteit
SDP garandeert kwalitatief hoogstaande, platformonafhankelijke producten. Dynamische 
en deskundige medewerkers ontwikkelen de softwarepakketten vanuit een gedegen kennis 
van de sector of specialisatie waarvoor ze bestemd zijn. Daardoor betaalt de klant enkel 
voor wat nodig is, en niet voor nutteloze functies. Onze software blinkt uit in stabiliteit en 
betrouwbaarheid. De hoogwaardige toepassingen en tools worden voortdurend afgestemd 
op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen.

Service
SDP is een gespecialiseerde softwareontwikkelaar. Wij spelen snel en soepel in op de vraag 
naar specifieke oplossingen. Ook na de installatie kan de klant rekenen op onze hulp en 
begeleiding. Dankzij onze gespecialiseerde opleiding beheerst de klant het pakket tot in de 
puntjes.

Flexibiliteit
SDP-pakketten zijn modulair opgebouwd en bieden bedrijven tal van mogelijkheden. 
De klant kan met een basis starten en nadien extra toepassingen toevoegen. Er wordt in 
samenspraak met de klant gezorgd voor een passende oplossing, specifiek voor zijn situatie.
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Een krachtig ERP-pakket met per bedrijfsta
k specifieke modules: 

houthandel, distrib
utie, etc. De parameters en modules worden 

volledig op maat van uw bedrijf in
gesteld.

Distrip
ack

Software voor de groothandel

Beheer van zowel de kassa’s als uw volledige winkel en u bepaalt 

zelf tot in de kleinste puntjes de werking van uw winkel, zonder dat 

u het overzicht verliest.

Robinson

Software voor de kleinhandel

Hét meest gebruikte programma in het Belgische notariaat 

bestaande uit de modules dossierbeheer en boekhouding. Samen 

of afzonderlijk te gebruiken.

ActaLibra

Software voor het notariaat

Era biedt oplossingen bij personeelsvraagstukken in uw bedrijf. 

Met verschillende modules die ook afzonderlijk beschikbaar zijn, 

regelt u tijdregistratie, planning & toegangscontrole.

Era

Registratie- en planning

Onze 
software 
De focus van SDP ligt op het 
automatiseren van bedrijfsprocessen 
binnen 4 marktsegmenten: retail, 
groothandel, tijdbeheer en notariaat. 
Elk softwarepakket werd ontwikkeld 
met de hulp van experten die 
dagdagelijks in de sector werken en 
zodoende perfect op de hoogte zijn 
van wat er relevant is. 



SDP Distripack, de totaaloplossing voor de 
houtgroothandel, beheert artikelen, pakken, 
partijen 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 houtsector.

Waarom kiezen voor SDP Distripack?
SDP werkt al twintig jaar lang samen met grote 
en kleine houthandels. Dankzij die jarenlange 
ervaring weet SDP perfect in te spelen op de 
behoeften van elke houthandelaar. 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 houtsector.

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. U kunt bestellingen opmaken 
(eventueel vanuit aankoopcontracten) en 
deze aan uw leverancier bezorgen via fax, mail 
of EDI. Nadien kunt u de bestelling volledig of 

Aankoop- en 
artikelbeheer

gedeeltelijk inboeken en de facturatie opvolgen 
via schaduwfactuurtoepassing.

Alle aankoopkosten (zoals transportkosten, 
invoerrechten, tijdelijke stockage, ...)  en vaste 
kosten (zoals opslagkosten, laadkosten, loskosten, 
personeelkosten, ...) kunnen bij bestelling reeds 
fictief worden ingeboekt zodat de houtpartijen 
al kunnen worden verkocht. Bij binnenkomst van 
de facturen worden de effectieve onkosten 
ingeboekt. U verliest  geen kostbare tijd meer met 
wachten tot wanneer de goederen bij u geleverd 
worden.

Artikelbeheer 
Centraal in SDP Distripack staat het beheer van 

pakken. De software automatiseert de opvolging 
van pakken op basis van variabele lengte en/
of breedte, rond- en plankmeting en totale 
volume voor zachthout, hardhout en platen. Het 
pakket beheert zelfs het drenkingsproces van 
artikelen en levert automatisch de bijbehorende 
drenkingsattesten.
Aan de hand van zoekcriteria vindt u uitermate 
snel alle artikelen terug. U zoekt bijvoorbeeld op 
soort, kwaliteit, merk, kenmerk, partij, .... Met SDP 
Distripack importeert u eenvoudig uw huidige 
artikelcodes zodat niets verloren gaat. U beschikt 
over volledige en nauwkeurige maattabellen. 
Het pakket converteert vlot alle verschillende 
internationale lengtematen voor aan- en verkoop.

Productiemodule
Per pak kunnen de gemaakte kosten voor 
houtbewerkingen zoals drogen, drenken, verzagen, 
latten en ontlatten alsook transportkosten 
naar derden worden opgevolgd en met de 
aankoopprijs worden verrekend.

SDP Distripack routines
Daarnaast bevat SDP Distripack nog tal van 

andere onmisbare functionaliteiten: zo kan het 
artikelbeheer worden aangewend voor alle 
houtartikelen en niet-houtartikelen. U kunt dus al 
uw nevenproducten beheren en behandelen 
binnen dezelfde toepassing. SDP Distripack brengt 
alle artikelen onder in hoofdgroepen, groepen en 
subgroepen en u bepaalt met welke aankoop-, 
verkoop- en stockeenheden u wilt werken. Om 
uw klanten een nog betere service te verlenen, 
koppelt u zeer eenvoudig externe documenten 
zoals teksten en foto’s aan individuele artikelen. 
Artikelen creëren, wijzigen en opzoeken (op zeer 
veel sleutels) was nog nooit zo eenvoudig.
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• Tijdbesparend 
aankoopbeheer

• Gedetailleerd artikelbeheer
• Uitgebreide 

productiemodule
• SDP Distripack routines



Beheer van uw verkoop
Terwijl u verkoopsdocumenten invult, registreert 
SDP Distripack volledig gedetailleerd alle 
afmetingen aan de hand van ingavetabellen. Op 
die manier werkt u altijd met de juiste afmetingen. 
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. 

U maakt met gemak zaag- en laadbonnen 
aan. Deze 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.

Prijsbeheer
SDP Distripack stroomlijnt het prijsbeleid van uw 
houthandel. Het pakket verrekent automatisch 
alle prijsafspraken per (type) klant. Omwille van de 
variabele stockwaarde in de houtsector, maakt 
de software een onderscheid tussen de inkoopprijs 
en inventarisprijs. 

Per artikel worden de verschillende toeslagen op 
de verkoopprijs berekend voor bewerkingen die 
door de klant worden gevraagd (zoals drenken en 
verzagen).

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 houthandel, waaronder 
productie, inslag en uitslag, orderpicking, 
verplaatsen en inventarisatie.

Geïntegreerde kassamodule
SDP Distripack kan ook worden gebruikt om 
betalingen of gedeeltelijke betalingen (contant 
of via betaalterminal) in ontvangst te nemen 
en te registreren. Dit is vooral handig indien u 
ook aan particulieren verkoopt of indien u met 
voorschotten werkt.
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Verkoop en
prijsbeheer • Beheer van volledige 

verkoopflow
• Alle verkoopdocumenten
• Automatisch prijsbeheer
• Draadloze scanning
• Geïntegreerde 

kassamodule



SDP Distripack creëert en beheert voor u de 
nodige documenten (pickbon, ...) en etiketten 
(palletetiketten, ...). 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. Ook de koppeling van bepaalde 
geautomatiseerde houtbewerkingsmachines, 
zoals een automatisch platenmagazijn 
(orderpicksysteem) behoort tot de mogelijkheid. 
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 pakken bij hersortering vanuit verschillende 
pakken. Door middel van onze handterminals kunt 
u online de inventaris opmaken.

Certificeringen
Hout is aan tal van certificeringen onderhevig:  
ATG, FSC, ISPM, PEFC, ETTF en sinds kort ook 
het CE-attest. Dit bepaalt dat elke leverancier 
van natuurhout verplicht is aan zijn klant een 
commercieel document mee te geven met 
een heleboel informatie. Al deze informatie kan 
nu ook uit de software worden gehaald en er 
wordt automatisch geregistreerd welke pakken 
met welke goedkeuringen verkocht werden. 
Vervolgens moet elk lot hout voorzien worden van 
een etiket met deze gegevens. Via SDP Distripack 
verschijnen deze gegevens automatisch op het 
etiket
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Stockbeheer

Websites & webshops
Bij SDP kunt u uw eigen 
website of webshop laten 
ontwikkelen door ervaren 
webdevelopers. Volledig 
naar uw smaak en huisstijl. U 
beheert hierbij zelf de inhoud 
via een gebruiksvriendelijk 
beheersysteem (CMS). Het 
responsive design van deze 
website past ongetwijfeld 
volledig in de omnichannel-
strategie van uw bedrijf.

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

Boekhoudmodule
Het boekhoudpakket van 
SDP sluit perfect aan bij SDP 
Distripack. Het stelt u in staat 
kredietlimieten op te volgen 
en vooraf aankoopfacturen te 
berekenen.

Innovatieve
add-ons
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Contacteer ons vrijblijvend 
voor een demo in uw zaak!

Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak, 
mogen we ons intussen een echte specialist 
in de houtsector noemen. Op die jarenlange 
ervaring en diepgaande kennis zijn we best 
trots. We kiezen er bewust voor om niet 
enkel specialist ter zake te zijn, maar ook 
een trouwe partner die op lange termijn met 
u samenwerkt en proactief meedenkt om 
van uw business een succes te maken. Op 
die manier konden we over de jaren heen 
een persoonlijke band met onze klanten 
opbouwen.

Op onze website www.sdp.be vindt u meer 
informatie over de vele mogelijkheden van 
onze software en hardware. Aarzel niet 
ons te contacteren voor een vrijblijvende 
demonstratie.


