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3DIMERCE.com is een koploper in de
markt voor top kwaliteit 3D productvisualisaties, gespecialiseerd in op maat
gemaakte content creatie projecten
voor fabrikanten en resellers van alle
mogelijke producten. Wij gebruiken
Projektron BCS voor het managen van
al onze projecten, groot en klein, over
een groot aantal disciplines.

door Matijs de Haard
Operational manager | 3Dimerce

Bij 3DIMERCE.com draait alles om
uw product. Alle marketing inspanningen die u doet hebben als doel
het product te promoten, dus is
het essentieel dat het product consistent en zo goed mogelijk wordt
weergegeven. Door gebruik te
maken van onze eigen OneShot®
3D techniek kunnen we foto’s,

animaties en video’s voor elke mogelijke marketing toepassing creëren. Toepassingen lopen van full
service online product experiences tot product configurators, en
bijvoorbeeld ook Augmented Reality en 3DTV. We kunnen ook samenwerken met bureaus die in de
lead zijn voor specifieke marketing

campagnes, om hun te voorzien
van de afbeeldingen of animaties
die zij nodig hebben om websites
of TV commercials te produceren.
Door al uw marketing materiaal te
creëren uit een OneShot® SOURCE kunnen wij garanderen dat het
product altijd getoond wordt in dezelfde consistente hoge kwaliteit,
en in overeenstemming met het
geldende product imago en brand
guidelines.
Om nog maar te zwijgen van de
substantiële
kostenbesparingen
die ook volgen uit het op deze manier stroomlijnen van de content
creatie! Vanwege het brede scala
van toepassingen en samenwerkingen zijn onze projecten zeer divers van inhoud, team opbouw en
tijdsduur, en is het belangrijk om
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grip te houden op de processen
en budgetten. Jaren geleden, toen
ons bedrijf begon te groeien en de
projecten en projectteams steeds
groter werden, gingen we op zoek
naar een upgrade van onze eenvoudige time recording software
naar een project management tool
waar we makkelijk naar over zouden kunnen stappen en die de ruimte gaf om in de toekomst verder
te groeien. Sindsdien gebruiken we
steeds meer van de mogelijkheden

hadden. Medewerkers gebruiken
basis Tijdregistratie en Boekingseinde, maar managen ook de projecten waar ze aan werken met de
Takengrafiek en Schattingen van
resterende uitgaven. We gebruiken
de Agenda om vrije dagen en ziekteverlof te registreren.

die Projektron BCS biedt, terwijl
ons bedrijf verder groeit in zowel
aantal werknemers als omvang en
complexiteit van onze projecten.

monitoren. De aanpassings opties,
die onlangs nog verder zijn uitgebreid, geven elke gebruiker de mogelijkheid om elke weergave aan te
passen aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren en eisen voor een
soepele en efficiënte workflow. In
het project managment gebruiken
we Orderplan, Teamplanning, Geplande uitgaven, Functierecords,
project monitoring, en ook verlof
beheer en verlofbudgetten. Persoonlijk gebruik ik de verslagen en
csv export functies om rapporten
te maken voor onze Management

We hebben gekozen voor Projektron BCS omdat dit pakket alle
functionaliteit biedt die we ooit
nodig kunnen hebben, maar het
ons wel mogelijk maakte om klein
te beginnen tegen lage kosten, en
onze licenties te upgraden als de
noodzaak ontstond. We hebben
altijd snelle en persoonlijke ondersteuning gekregen als we die nodig
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De medewerker licentie geeft een
goed overzicht van relevante project-informatie, zodat iedereen
zijn eigen status en voortgang kan

Team vergaderingen. Ons gebruik van Projektron BCS blijft zich
uitbreiden terwijl onze teams,
projectgrootte en project management eisen toenemen. Met
Projektron BCS zijn we altijd klaar
voor elke toekomstige uitdaging.
Meer succes verhalen en informatie
over Projektron BCS zijn beschikbaar op www.projektron.com
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