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Over Hagro

Hagro Precisie is dé leverancier van metaalbewerkingsgereedschappen in de Benelux. 
Vanaf het ontstaan streeft het bedrijf naar langdurige relaties en wordt de klant echt 
voorop gezet. Automatisering en het inzetten van data spelen daarbij een belangrijke rol.

Hagro Precisie is een familiebedrijf 
gevestigd in Schaijk, en opgericht eind 
jaren ’60. Zo’n tien jaar later, toen het 
achterhuis te klein werd voor het  bedri jf, 
is op het nabijgelegen industriepark 
een magazijn gebouwd. Hierdoor kon 
de voorraad doorgroeien, en kon de 
groeiende klantenschare sneller bediend 
worden. Later werd het huidige kan-
toorpand daaraan toegevoegd.  Hagro 
Precisie is inmiddels uitgegroeid tot een 
toonaangevende leverancier en adviseur 
in de Benelux van hoogwaardige metaal-
bewerkingsgereedschappen. Met 18 
medewerkers en een beleid gericht op 
kwaliteit, kennis en operationele efficiën-
tie, heeft Hagro Precisie een vooraan-

staande positie in de markt veroverd. 
Het leveringsprogramma bestaat uit 
hoogwaardig verspanend gereedschap, 
spangereedschap, schroefdraad rol-
systemen en magazijn inrichting. Al jaren-
lang ondersteunt men bedrijven in de 
maakindustrie bij het bereiken van hun 
productiedoelen, door advies van het 
juiste gereedschap en een praktische 
begeleiding.

In deze case vertelt Dirk de Groot, 
bedrijfs opvolger van Hagro Precisie, 
over het bedrijf en het gebruik van de 
bedrijfs software van Pantheon als stra-
tegisch middel in haar bedrijfsvoering. 

Gestart vanuit een woonboerderij
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Strategische bedrijfsvoering

‘’Voor een technische groothandel is 
een gedegen ERP systeem nodig om te 
blijven bestaan. In de tijd van mijn vader, 
Ric de Groot, werd deze kans al gauw 
opgemerkt en zo zetten wij al vanaf 
eind jaren ‘80 technologie in bij onze 
 bedrijfsvoering. Met een assortiment van 
inmiddels 120.000 artikelen moet je alles 
wel op orde hebben, want een incou-
rante voorraad, levering of bewerking 
kan hoog in de kosten oplopen. Daar-
naast maakt automatisering na tuurlijk 
ook efficiëntieslagen mogelijk. Zo is 
onze afzet in de afgelopen 20 jaar meer 
dan verdubbeld, terwijl ons team en de 
werkdruk nauwelijks is toegenomen. 
Onze mensen krijgen dus veel meer werk 
gedaan!”, aldus De Groot.

‘’Het grote voordeel van de bedrijfssoft-
ware van Pantheon is dat het een breed 
pakket is. Alles wat een  gemid  deld 
be drijf in de MKB nodig heeft, zit er 

 standaard in. Wij zijn al ruim 35 jaar 
klant, omdat er nog steeds voldoende 
mogelijkheden in het pakket zitten om 
mee te werken. Mocht je als bedrijf een 
klein magazijn hebben en van bepaal-
de onderdelen binnen de ERP software 
geen gebruik maken, dan kan dit een-
voudig aan of uit worden gezet. Het is 
eigenlijk nog nooit voorgekomen dat iets 
niet mogelijk was met de software. Alles 
kan worden gerealiseerd, eventueel met 
wat maatwerk. 
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 “Voor een technische groothandel is werken met 
de juiste informatie een noodzaak”

- Dirk de Groot, Hagro Precisie BV

Hagro is al sinds eind jaren ’80 klant van Pantheon. Het bedrijf heeft stap voor stap 
al haar interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Dit is een groot onderdeel van de 
strategische bedrijfsvoering van Hagro. Om in deze tijd als bedrijf relevant te blijven, 
biedt automatisering nu eenmaal veel kansen. Niet alleen om bestaande relaties beter 
te ondersteunen, maar ook om je bereik in de afzetmarkt te vergroten.

Pantheon Bedrijfssoftware

 ᘩ Bedrijfssoftware op maat
 ᘩ Meer doen met evenveel 

medewerkers
 ᘩ Betrouwbare lange termijn 

samenwerking
 ᘩ Groeit mee met jouw organisatie
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Klantgericht werken

De technisch adviseurs en binnen-
dienst van Hagro Precisie maken inten-
sief ge bruik van het CRM systeem. Het 
CRM systeem is een vast onderdeel 
van de ERP oplossing van  Pantheon. 
‘’Of onze medewerkers nu onderweg 
zijn, vanuit huis werken of op kantoor, 
 verkoophistorie en klantinformatie zijn 

overal  beschikbaar. Daarnaast voeren 
vertegenwoordigers onderweg eenvou-
dig een order in en de klant ontvangt 
direct per email de orderbevestiging of 
factuur. Tijdens een bezoek aan de klant 
hebben ze alle middelen en informatie 
voorhanden en kunnen ze eenvoudig 
artikelinformatie en prijzen opvragen. 
Daarmee zijn wij in staat om heel daad-

krachtig bij de klant op te treden en de 
juiste informatie te verstrekken.’’

”Eventuele kortingsafspraken zijn vast-
gelegd, waardoor de klant automatisch 
de juiste prijs krijgt. Daarnaast kunnen 
wij prijs afspraken vastleggen op artikel-
niveau. Prijsafspraken krijgen altijd voor-

rang op andere afspraken 
in  Oculus. Dit is voor de 
klant fijn, maar ook voor 
ons, want als  achteraf  blijkt 
dat prijzen niet kloppen 
dan hebben wij dubbel 
werk. Dit alles stelt ons in 

staat klantgerichter te werken. Nog veel 
belang rijker is dat alle vastgelegde infor-
matie eenvoudig kan worden ontsloten 
richting onze klanten. Klanten hebben de 
mogelijkheid om hun eigen gegevens in 
te zien, waaronder hun complete order-
historie inclusief detail informatie over 
het bestelde gereedschap. Wederom 
is dit een stra tegische keuze om onze 

klanten nog beter 
te be dienen 
en uiteinde lijk 
ons  assortiment 
aantrekkelijker te 
presenteren.’’

“De software van Pantheon is 
uitermate geschikt voor het beter 
bedienen van onze klanten.”
- Dirk de Groot, Hagro Precisie BV
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“Ongeveer 20 procent 
wordt online besteld. Dit is 
vrij bijzonder in B2B bij een 
markt die zo praktijkgericht 

is. Daar mogen we best 
trots op zijn! Wij maken 

het gewoon een stuk 
makkelijker voor de klant.”

Dirk de Groot, Hagro Precisie BV



Volledig geïntegreerd in de 
website

Onlangs heeft Hagro Precisie zijn web-
site weer vernieuwd, waardoor het 
beheer en aanpassen van artikelen een-
voudiger verloopt. Het was wel een heel 
proces om alles compleet te krijgen, 
geeft De Groot aan. ‘’In de testomge-
ving leek alles goed te staan, maar 
eenmaal live kwamen er toch fouten 
naar boven. Het is haast onmogelijk om 
dit volledig uit te sluiten, blijkt ook uit 
 ervaring, maar je wordt toch altijd ver-
rast. Leerzaam is het wel...” 

“Met Magento 2 is de schaalbaarheid 
en gegevensbescherming van de web-
site verbeterd en klanten ervaren een 
snelle en soepele beleving bij het on-
line bestellen van producten. Het blijft 
prachtig om te zien hoe ons diepe en 
brede assortiment via onze webshop 
wordt weergegeven. Alle informatie 
zoals specificaties en inzetwaarden zijn 
inzichtelijk voor de klant, zodat zij snel 
het juiste gereedschap kunnen vinden 
en dit ook optimaal kunnen inzetten. Je 
moet het artikelbestand uiteraard con-
tinu aandacht geven, maar het is mooi 
om te zien dat de website gevoed wordt 
vanuit het systeem. Eenvoudig voor de 
eindgebruiker én voor ons bedrijf.’’

Orders zijn zo gebliept

Hagro Precisie werkt al een tijdje met 
barcodes om klanten te ondersteunen 
bij het bestellen en identificeren van 
artikelen. Uitgaande goederen worden 
voorzien van een EAN code of een 

klant-specifieke barcode. ‘’Wij kunnen 
scanners vertrekken aan onze klanten. 
Klanten scannen de barcode bij het 
inventariseren of opstellen van een 
bestellijst en kunnen dit snel importeren 
in hun online bestelling. Klanten richten 
dat proces vaak op hun eigen manier 
in. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 
een magazijn met bakken waar zij een 
barcode op plakken. De klant hoeft er 
maar langs te lopen en zien dat het 
artikel bijna op is en ‘bliep’ we hebben 
weer een order binnen.’’
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“Het ERP systeem is 
uitermate geschikt 
voor data gedreven 
beslissingen.”
- Dirk de Groot, Hagro Precisie BV 
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Alle data is inzichtelijk en 
eenvoudig op te halen

Dirk de Groot, de derde generatie in het 
familiebedrijf, zet sterk in op data. ‘’Wij 
verzamelen ontzettend veel informatie 
over onze afzetmarkt en ons assorti-
ment via de ERP software van Pantheon. 
Doordat alles centraal staat opgeslagen 
kunnen we analyses  maken en beter 
inspelen op de behoeften van de klant. 
Dit stelt het management in staat zaken 
efficiënt in te richten en kosten te be-
sparen.’’

De Groot benadrukt dat de data-
base in de ERP software van Pantheon 
 Automatisering enorm breed en groot 
is. ‘’Heel veel velden worden fysiek 
opgeslagen en standaard vastgelegd. 
Het is bijzonder hoeveel datapunten er 
worden opgeslagen, waardoor je een-
voudig data kunt ophalen en analyses 
kunt uitvoeren.’’ Binnen het systeem 
zitten handige hulpvensters, waardoor 
eenvoudig query’s worden gereali-
seerd. ‘’Het helpt ons als bedrijf bij onze 
besluitvorming, niet alleen op voorraad 
niveau, maar ook rond andere zaken op 
het gebied van Business Intelligence (BI). 

Wij werken tegenwoordig met een dash-
board waarin omzet, orders en marges 
per dag overzichtelijk worden weerge-
geven zodat we werkelijk op 
ieder moment een actueel beeld heb-
ben van het reilen en zeilen binnen onze 
firma.’’ 

Realtime inzicht in 
voorraadbewegingen door 
overzichtelijke dashboards

“In het verleden maakten wij stra-
tegische keuzes vooral op basis van 
inschatting, het zogenaamde ‘onderbuik 
gevoel’ dat ondernemers ervaren, of op 
basis van overtuigingen van onze ver-
kopers,” vertelt De Groot. ‘Sinds enkele 
jaren baseren wij onze keuzes op data. 
Door te kijken naar wat er daadwerkelijk 
wordt verkocht, in welke hoeveelheden 
en hoe vaak, kunnen wij voorraadbe-
wegingen in de gaten houden en zelfs 
voorspellen. Hiervoor hebben wij een 
‘decision making tool’ gemaakt. De tool 
bepaalt de statistische waarschijnlijkheid 
van de verkoop van een artikel bij een 
volgende order. Dit zijn ge middelden en 
standaarddeviaties die worden ingezet 
om onze voorraad te optimaliseren. Door 
te schuiven hebben wij nu veel minder 
deelleveringen en leveren wij veel vaker 
in een keer uit. Wij besparen kosten en 
de klant is meer tevreden, omdat lever-
tijden omlaag gaan. Onze in courante 
voorraad en voorraad afschrijvingen zijn 
enorm afgenomen. Met een artikel-
bestand van ongeveer 120.000 artikelen 
kun je handmatig gewoon niet meer 
effec tief controleren of je voorraad-
niveaus afdoende zijn. Dit wordt nu ge-
signaleerd door het ERP systeem.”
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Hagro heeft door de jaren heen steeds 
meer processen geoptimaliseerd. Door 
het verkrijgen van realtime inzicht in de 
voorraadbewegingen met overzichtelijke 
dashboards is het bedrijf telkens weer in 
staat efficiënter in te kopen, voorraad-
kapitaal te verschuiven naar meer cou-
rante artikelen en uiteindelijk daarmee 
de klant beter te bedienen. “Gelukkig 
is hier het einde ook nog niet in zicht: 
we blijven nog steeds verbetermoge-
lijkheden zien in ons order- en inkoop-
proces, ’’ aldus De Groot.

Wat heeft Pantheon 
 bedrijfssoftware opgeleverd?

• Tijdbesparing in alle bedrijfs-
activiteiten

• Magazijninrichting en -logistiek
 geoptimaliseerd

• Inkoop en voorraadbeheer zijn
meer kosteneffectief

• Informatie is eenvoudig en overal
te raadplegen

• Klantgerichtere dienstverlening
• Strategisch beleid op basis van

meetbare feiten

Onderlinge relatie

Pantheon en Hagro Precisie benadrukken 
de kwaliteit van de onderlinge  relatie. 
‘’We zijn samen gegroeid,’’ vertelt De 
Groot. “De software van Pantheon  groeit 
met je mee en dat past uitstekend bij 
ons strategisch beleid. Daarnaast zien wij 
veel onderlinge overeenkomsten door-
dat ook Pantheon continu in beweging 
is en zich blijft ontwikkelen. Doordat zij 
alles in  eigen huis hebben, zijn er korte 
lijntjes en is het prettig schakelen met 
hen.”
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Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 30
8448 JB Heerenveen

Woerden
Pompmolenlaan 10
3447 GK Woerden

Deventer
Zutphenseweg 31 - C5
7418 AH Deventer

Son
Ekkersrijt 4429
5692 DL Son

Ben je benieuwd hoe je Pantheon Bedrijfssoftware kan inzetten voor jouw organisatie? 
Of heb je aanvullende vragen? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vestigingen Pantheon

Telefoon: 0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl

Contactgegevens

Website Bel direct



Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357

PANTHEON AUTOMATISERING


