
Als het op mengen aankomt, hebben wij 
het juiste recept. 

 
 

In de (semi-)procesindustrie draait alles om de recepturen- zowel in de che-
mische, farmaceutische en cosmetische industrie, als bij de productie van ver-
ven en lakken, minerale oliën of voedings- en genotsmiddelen. Infor Blending 
richt zich volledig en alleen op deze industrie. Hierdoor bieden wij een per-
fecte match tussen uw eisen en wensen en de gestelde functionaliteiten van 
Infor Blending. Bovendien kunt u van ons een snelle en effectieve vooranalyse 
verwachten.  

 

Het recept als middelpunt 
 
Productieondernemingen staan iedere dag voor de opdracht uiterst dyna-
mische productie- en materiaalbeheerprocessen te managen. Het verschil 
met de discrete industrie is dat er binnen de (semi-) procesindustrie rekening 
gehouden moet worden met veel variabele factoren, zoals de mengver-
houdingen, de kwaliteit van de grondstoffen, de houdbaarheid en de pro-
cesparameters. Er ontstaan bijproducten die verder verwerkt moeten 
worden. Vaak zijn de kwaliteit en de hoeveelheid van het fabricaat moeilijk te 
plannen. De bedrijfsoplossing Infor Blending is ontwikkeld met het oog op al 
deze bijzondere omstandigheden. 
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Transparante partijgegevens 
(tracking & tracing) 

 
Alleen met een end-to-end partijbeheer kan een 
productiebedrijf de kwaliteit van zijn  producten op 
lange  termijn zeker stellen. Met Infor Blending 
kunt u materiaalbeheer uitvoeren tot op partij-
niveau. Het systeem voldoet daarmee aan de nor-
men van de FDA, de GFL en de EU-GMP Annex 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een moderne onderneming heeft behoefte aan IT- 
oplossingen  die  de  bedrijfsprocessen flexibel en 
over de hele lijn ondersteunen, gebaseerd zijn op 
moderne technologie en openstaan voor toekom-
stige wijzigingen. De ideale oplossing biedt niet 
alleen flexibiliteit op de markt, maar is ook een 
veilige investering op lange termijn. 
 
 

Flexibele standaardoplossing 
 
Om de dagelijkse werkzaamheden van uw bedrijf 
optimaal te ondersteunen, moet een ERP-oplossing 

dicht aanleunen tegen de bedrijfsprocessen. Daar-
om moet het systeem zowel rekening houden met 
de branchespecifieke als met de bedrijfsspecifieke 
processen. Infor Blending is enerzijds ontwikkeld 
voor de (semi-)procesindustrie, maar biedt an-
derzijds ook veel ruimte aan de individuele diensten 
en processen van uw onderneming. 
 
Om van vandaag op morgen een nieuwe richting te 
kunnen inslaan, heeft u een IT-omgeving nodig die 
even flexibel is als uw onderneming zelf. 
 
 

Een oplossing voor uw gehele onderne- 
ming 
  
Software die alleen bepaalde afdelingen onder-
steunt, kan dan wel interessant zijn voor veel grote 
concerns  met een verregaande arbeidsverdeling, 
maar kleine en middelgrote ondernemingen heb-
ben doorgaans  baat bij een totale en  branchege-
richte IT-oplossing. Infor Blending  is  daarom  ge-
baseerd  op open software componenten die de 
verschillende afdelingen binnen de onderneming 
overkoepelen. Dat maakt een eenvoudige inte-
gratie mogelijk en alle processen kunnen in hun 
totaliteit gemanaged worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Infor Blending werd speciaal ontwik-
keld voor kleine en middelgrote 
ondernemingen in de (semi-) procesin-

dustrie. Infor Blending is dus uitermate ge-
schikt voor ondernemingen met ongeveer 10 
tot en met 500 werknemers of een omzet 
variërend van 5 tot 250 miljoen euro per jaar. 
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Infor Blending slaat de brug tussen traditie en 
vooruitgang: de standaardoplossing combineert 
branche kennis met een moderne componentenar-
chitectuur die zich steeds richt naar de Microsoft-
marktstandaard. Dat onderscheidt Infor Blending 
niet alleen van systemen die zich toegelegd hebben 
op andere segmenten – zoals de discrete productie 
– maar ook van gesloten, eigen oplossingen die 
moeilijk met andere toepassingen te integreren 
zijn. 
 
Infor Blending is een allesomvattende oplossing 
voor de geïntegreerde verwerking van alle pro-
cessen binnen uw onderneming. De branche-
overkoepelende kern van Infor Blending omvat 
Goederenbeheermodules met inkoop, verkoop en 
voorraadbeheer, Productiebeheermodules met 

recepturenbeheer en productieplanning en mo-
dules voor financiële administratie. Aanvullend met 
ons d.3-systeem bieden we tevens Document Man-
agement oplossingen, eSop Managament en QM-
Workflows (CC/DC/CAPA). 

 
 
Beheer van gevaarlijke stoffen 
 
De module Infor Blending Envicon werd speciaal 
ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het vermin-
deren van de administratieve rompslomp en de 
risico’s die optreden bij de omgang met gevaarlijke 
stoffen. Deze module kan feilloos geïntegreerd 
worden in Infor Blending , maar kan ook als stand-
alone prima functioneren. 
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Infor Blending 

Open voor uitbreidingen 
 
Door de Microsoft-basis werkt Infor Blending pro- 
bleemloos samen met Office-toepassingen. Het kan 
bovendien geïntegreerd worden met componenten 
voor beheer van gevaarlijke stoffen, rapporteren en 
analyse, archivering en workflow. Bovendien be 
schikt het over interfaces naar randapparaten zoals 
weegschalen, barcodescanners, PDA’s en productie-
monitoring datasystemen. Ook systemen voor pro-
cesbesturing of Supply Chain Management kunnen 
gekoppeld worden. Hiervoor kunnen we oplossing-
en van Infor Global Solutions aanbieden. 
 
 

Document Management 
Tevens bieden we als optie ons d.3 systeem aan. Het 
platform d.3 is veel meer dan een digitaal archief. 
Als compleet “enterprise content managementsys-
teem” (ECM) optimaliseert de software alle bedrijfs-
processen die voorheen moeizaam met de hand en 
met veel papier afgehandeld moesten worden.  
 
d.3 is er ook in een Lifescience variant voor eSOP 
Management en QM Workflows (CC/DC/CAPA) 

 
End-to-end dienstenpakket 
 
Gebaseerd op onze jarenlange ervaring in de (semi-)
procesindustrie bieden wij de volgende diensten 
aan: 

■ Analyse van bedrijfsprocessen en advies 
■ Implementatie van software (inclusief projectman-

agement) 
■ Klantspecifieke aanpassingen 
■ Training en opleiding 
■ Ondersteuning (inclusief Nederlandse helpdesk) 
■ Validatie (beschrijving van bedrijfsprocessen) 

 
Onze missie 
 
Blending Nederland BV stelt zich bewust op als 
strategische partner voor haar opdrachtgevers bin-
nen de (semi-)procesindustrie. In een cultuur van 
betrokkenheid, open dialoog en flexibiliteit delen wij 
onze kennis met onze klanten en met elkaar. De 
kern van onze missie is het leveren van toege-

voegde waarde aan kleine en middelgrote onderne-
mingen in de gehele Benelux. Ook buiten deze gren-
zen wordt de software door partners ondersteund. 
Bovendien kan Infor Blending door onze sterke 
branche focus en geruime branche ervaring snel en 
doeltreffend worden geïmplementeerd. 
 
Blending Nederland BV is een partner van Infor 
Global Solutions. 

 
Over Infor 
Infor ontwikkelt en levert volledig geïntegreerde 
bedrijfsoplossingen en hoogwaardige stand-alone 
softwareproducten. Met meer dan 8.100 medewer-
kers met vestigingen in 100 landen levert Infor 
oplossingen voor dagelijkse en periodieke onder-
nemingprocessen aan meer dan 70.000 klanten. 
Meer informatie is te vinden op: www.infor.com 

Blending Nederland BV 
Kade 40a 
3371 EP  
Hardinxveld-Giessendam 
0184 - 490 367 
www.blending.nl 

Al meer dan 30 jaar werken wij samen 
met kleine en middelgrote 
productieondernemingen en 

groothandelaars. Door deze jarenlange erva-
ring en talrijke succesvolle implementaties 
zowel op nationaal als internationaal niveau 
kennen wij de behoefte van uw onderneming. 
Deze kennis vormt de  kern  van  Infor Blend-
ing waardoor  u  de  zekerheid  heeft  van  een  
korte implementatietijd, een betrouwbare  
partner en een vlotte samenwerking. 


