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Software voor de
groothandel 
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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 
groothandel, 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 
van elke groothandel.

Waarom kiezen voor SDP Distripack?
SDP werkt al dertig jaar lang samen met 
groothandels 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 consultants 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 

• Aankoopbeheer

• Artikelbeheer

• Productieproces & lotopvolging  
bepaald artikel niet meer voorradig zal zijn. 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 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 (meerdere producten die een 
bewerking hebben ondergaan). Werken met 
loten en serienummers is geen enkel probleem. 
Tot slot kunt u voorgedefinieerde artikelkenmerken 
koppelen zoals kleur, afwerking of materiaal 
alsook diverse afbeeldingen en/of documenten 
(plaatsingsinstructies, bewaartips, e.d.).

Productieproces en lotopvolging
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.
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Aankoop- en 
artikelbeheer • Tijdbesparend 

aankoopbeheer
• Gedetailleerd artikelbeheer
• Uitgebreide 

productiemodule
• SDP Distripack routines



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

Taken voor prospecten, bestaande klanten of 
verkoopkansen kunnen met gemak worden 
opgevolgd in de CRM. Offertes worden 
automatisch aan de betreffende taak gekoppeld 
en deze taken kunnen worden doorgegeven 
of overzichtelijk gepland. Afspraken kunnen in 
uw agenda of die van een andere medewerker 
worden gepland. Ook getekende documenten 
(vb. verzendnota) kunnen worden ingescand en 
gekoppeld.

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, 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 
groothandel. Het pakket verrekent automatisch 
alle prijsafspraken per (type) klant en berekent de 
verkoopprijzen volgens verschillende methodes 
(FIFO, laatste, gemiddelde, gewogen gemiddelde 
aankoopprijs, ...).

De link met het boekhoudpakket van SDP is ook 
hier een grote troef.

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 
processen van een groothandel, waaronder 
productie, 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



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

SDP Distripack creëert en beheert voor u de nodige 
documenten 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, ...).  Het pakket heeft een zeer 
specifiek scherm voor directe raadpleging van 
de stock (vb. voor televerkoop) en u drukt met 
gemak stockoverzichten af. Door middel van 
onze handterminals kunt u online de inventaris 
opmaken.

Ook voor directe verkoop biedt het pakket de 
nodige overzichten aan voor correcte stockstatus 
van artikelen of artikelgroepen.
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Stockbeheer
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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 uw sector 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.


