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OLDELFT ULTRASOUND STEUNT BIJ
BAANBREKENDE INNOVATIES OP
MICROSOFT DYNAMICS NAV
OLDELFT KLANTVERHAAL
Oldelft Ultrasound, een internationaal gerenommeerde Nederlandse onderneming voor medische diagnostiek, maakt
naar volle tevredenheid gebruik van Microsoft Dynamics NAV. “Het succes van ons bedrijf steunt op betrokken, creatieve professionals die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en het vermogen hebben om ideeën en informatie
over te brengen. Hierin worden ze onder andere gefaciliteerd door een modern informatiesysteem dat soepel met onze
internationale ambities meegroeit.”
Oldelft Ultrasound ontwikkelt en produceert speciale ultrasound sondes ofwel transducenten voor medische toepassingen. Deze worden onder andere als kerncomponenten ingezet door mondiale OEM-fabrikanten die complete ultrasound
systemen aan ziekenhuizen en andere medische instellingen leveren. Oldelft is gespecialiseerd in de miniaturisatie van
sondes, voornamelijk voor de diagnose van cardiovasculaire aandoeningen, en vooral bekend van zijn Trans Esophageal
Echocardiography ofwel TEE-sondes. “In deze nichemarkt is Oldelft een van de belangrijkste spelers”, aldus controller
Frans Hogervorst.
ONGEKENDE MINIATURISATIE
“Onze sondes zijn hoogwaardige instrumenten die via de mond bij de patiënt binnengebracht worden. Met geluidspulsen wordt een gedetailleerd bewegend beeld van het hart vastgelegd. Door deze techniek kan een cardioloog het
functioneren van het hart beoordelen. R&D vervult een cruciale rol in onze innovatieve productontwikkeling. Hun
precisiewerk heeft een multidisciplinair karakter. Oldelft werkt hierin samen met verschillende technische en medische
universiteiten waaronder de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.”
SOEPELE IMPLEMENTATIE
“Vanuit de Oldelft vestiging in Delft werken meer dan 55 professionals aan de fabricage, ontwikkeling, verkoop en
marketing van ultrasound transducenten. De bedrijfsvoering ondersteunen we al sinds de jaren ’80 met een
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ERP-systeem. Ongeveer vijf jaar geleden hebben we dit systeem met IT-partner Abecon vervangen door Microsoft
Dynamics NAV. In deze oplossing voeren we onder andere het voorraadbeheer, de in- en verkoopadministratie,
urenregistratie en de projectadministratie. Het implementeren van Microsoft Dynamics is ontzettend goed verlopen en
heeft maar vier maanden tijd in beslag genomen.”
GOEDE HULPMIDDELEN
“Voor onze bedrijfsvoering is een gedegen voorraadadministratie van groot belang. Microsoft Dynamics NAV biedt hier
ontzettend goede hulpmiddelen voor.”
INTERNATIONALE GROEIAMBITIES
Vanwege zijn baanbrekende rol in de innovatie van ultrasound
instrumenten is Oldelft sterk gepositioneerd om voordeel te
halen uit de wereldwijde groei in het gebruik van deze ultrasoundtechniek. “We willen onze positie als wereldmarktleider in
geminiaturiseerde ultrasone sondes verder versterken door te
focussen op innovatie en nieuwe producten. We zijn blij dat we in
Microsoft Dynamics NAV een oplossing hebben gevonden die ons
hier uitstekend in kan ondersteunen en die eenvoudig met ons
kan meegroeien.”

“Voor onze bedrijfsvoering zijn de voorraaden projectadministratie van groot belang.
Microsoft Dynamics NAV biedt hier
krachtige hulpmiddelen voor.”
Frans Hogervorst

VOORDELEN VOOR OLDELFT
• Hoge productiviteit door geautomatiseerd voorraadbeheer, in- en verkoopadministratie, urenregistratie
en projectadministratie
• Projectmanagement, uren, facturatie, boekhouding en CRM in één omgeving
• Efficiënt samenwerken in centrale voorraad- en projectadministratie
• Op basis van standaardfunctionaliteit die eenvoudig meegroeit met de internationale activiteiten
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