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Over Hendi

Hendi is dé leverancier van apparatuur, keukengereedschap, bestek, serveer- en 
buffet artikelen voor de horeca.
Sinds de oprichting in 1934 is Hendi uitgegroeid tot een internationale onderneming 
met vestigingen in Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Griekenland, Italië en 
Hong Kong. Binnen Hendi Nederland werken circa 50 users op de Oculus ERP-suite van 
Pantheon Automatisering.

De leverancier van horecabenodigdheden en apparatuur
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De kernactiviteiten van Hendi zijn de 
ontwikkeling, productie, verkoop en 
distributie van een breed assortiment 
horecabenodigdheden en keukenappa-
ratuur. Hendi levert onder meer keuken-
gereedschappen, friteuses, buffetartike-
len, elektrische- en gasapparaten, klein 
keukenapparatuur, serveerartikelen, 
porselein en bestek. Het bedrijf levert 
uitsluitend via dealers, groothandels en 
horeca webshops.

In deze case vertelt Marka Goosen, CIO 
van Hendi in Nederland over het bedrijf 
en het gebruik van de bedrijfssoftware 
van Pantheon als strategisch middel in 
de bedrijfsvoering.



Sterke groei

Goosen: “Onze producten worden 
voor een groot deel ontwikkeld en 
ontworpen in eigen beheer. Dit garan-
deert de hoogst mogelijke kwa liteit. 
De  producten worden gemaakt bij 
streng ge selecteerde fabrieken over 
de hele wereld. In alle gevallen zorgen 
 eigen mensen voor de aansturing en 
de kwaliteitscontrole van het productie-
proces. Door schaalgrootte is ook het 
logistieke proces geoptimaliseerd.”

In Nederland beschikt Hendi over een 
groot logistiek centrum. Daarnaast 
be schikken de vestigingen in Polen, 

 Oostenrijk, Roemenië, Griekenland ook 
elk over eigen magazijnen. Door deze 
grote opslagcapaciteit kan Hendi vrij-
wel alle producten uit onze catalogus uit 
voorraad leveren en staat Hendi garant 
voor korte levertijden.
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 “Het logistieke proces is sterk 
geoptimaliseerd”

- Marka Goosen, Hendi

“In de afgelopen jaren is Hendi sterk gegroeid,” vertelt Marka, “niet alleen in 
 Nederland maar ook wereldwijd.” Het huidige assortiment van Hendi is samengesteld 
uit meer dan 4000 artikelen voor de professionele horecamarkt. Werd de productie 
in het verleden nog in Nederland gedaan, in recente jaren is die verplaatst naar het 
buitenland, onder andere naar China. 

Pantheon Bedrijfssoftware

 ᘩ Korte levertijden
 ᘩ Courante voorraden 
 ᘩ Efficiënter inkopen 
 ᘩ Foutloos inkopen en leveren
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Al 30 jaar partners

Al zo’n dertig jaar werkt Hendi 
 Nederland met de bedrijfssoftware van 
Pantheon Automatisering. Nog steeds 
naar volle tevredenheid, aldus Marka 
Goosen: “ERP is en blijft het fundament. 
Momenteel werken wij met de ERP 
 software van Pantheon voor:

• Inkoop en Verkoop, 
• Financiële administratie, 
• Service afhandeling,
• CRM database.”

… aldus Goosen.
“Onze vestigingen in Polen, Oostenrijk, 
Roemenië, Griekenland, Italië en Hong 
Kong zijn zelfstandige bedrijven. Maar 
onze inkoopkracht hebben we geoptimali-
seerd en gebundeld voor heel Europa.” 
Het internationale voorraad management-
systeem is Slimstock, dat via een ERP-kop-
peling van Pantheon ERP in Nederland 
wordt gevoed.

“Wij hebben onze 
inkoopkracht gebundeld 

op Europese schaal.”
- Marka Goosen, Hendi 
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“Pantheon ERP biedt een 
integrale oplossing”

Marka Goosen, CIO Hendi



Groot voordeel in snelheid, 
kosten en risico-reductie

De stroom van geld en goederen in 
Nederland wordt ondersteund met 
de bedrijfssoftware van Pantheon 
 Automatisering. “Wat enorm veel 
toevoegt,” zegt Goosen, “is het feit 
dat wij de complete ERP-oplossing ge-
bruiken. Koppelingen zijn in de IT altijd 
de zwakste schakel. Maar doordat de 
modules van Pantheon ERP zo goed op 
elkaar aansluiten is dat probleem er dus 
niet. En dat betekent een enorm voor-
deel in termen van snelheid, kosten en 
risico-reductie.”

In bepaalde gevallen is echter wel een 
koppeling nodig tussen ERP en andere 
pakketten. In die gevallen is Goosen 
zeer goed te spreken over de snelle 
en accu rate werkwijze van Pantheon 
 Automatisering. Zo zijn er  koppelingen 
gemaakt tussen  Pantheon ERP en 
 Slimstock (internationale voorraad-
managementsysteem), inRiver (product-
informatie- en contentmanagement), 
GS1 (gestandaardiseerde artikel-
informatie) en Magento (dealerportal).
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Enorme besparing in dealer-
portal

“In het dealerportal hebben we via de 
kant-en-klare API van Pantheon ERP met 
Magento een enorme besparing van tijd 
en kosten gerealiseerd,” vertelt  Goosen. 
“Er gaan bij ons per maand zo’n 50.000 
tot 60.000 orderregels doorheen. Twee 
derde daarvan moest door onze mensen 
met de hand worden ingevoerd. Nu we 
dit door onze afnemers zelf via onze 
dealerportal kunnen laten doen, ver-
wachten we een grote besparing en 
versnelling te realiseren.” 

Als sterk punt van Pantheon ERP  noemt 
Goosen de constant hoge kwaliteit 
van de data en het databeheer. “Daar-
door wordt het aanleggen en beheren 
van koppelingen met andere systemen 
eenvoudiger en minder foutgevoelig,” 
vertelt Goosen.



“Het borgen van data-
kwaliteit is een sterk 

punt van Pantheon ERP 
software.”

Marka Goosen, CIO Hendi



“De communicatie 
met Pantheon is goed, 
snel en betrokken.”
- Marka Goosen, Hendi 
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Goed huwelijk

Hendi en Pantheon hebben een  relatie 
die nu al drie decennia oud is. “Een 
teken dat het goed gaat tussen ons,” 
glimlacht Goosen. “Er zijn, net als 
in een goed huwelijk, best wel eens 
strubbe lingen en personeelswisselingen 
 geweest, maar in het algemeen is onze 
communicatie goed, snel en betrokken. 
Het huidige team van Pantheon bestaat 
naar mijn mening uit kundige mensen, 
die zich graag inzetten voor ons,” vertelt 
Goosen. 

Door de jaren heen zijn Hendi en 
 Pantheon met elkaar mee gegroeid.  
Hoewel Hendi de afgelopen jaren qua 
omzet gegroeid is richting de omvang 
van een middelgroot, of wellicht zelfs 
grootbedrijf, blijft de mentaliteit er 
een van het MKB, net als bij Pantheon 
 Automatisering. “Ik ervaar positieve 
gevolgen van het feit dat Hendi en 
 Pantheon belangrijk zijn voor elkáár, iets 
wat bij de grote leveranciers kan ont-
breken, “ vertelt Goosen.

Mooie toekomst

Kijkend naar de toekomst heeft Marka 
Goosen alle vertrouwen in Pantheon en 
de bedrijfssoftware: “Ik heb al een blik 
kunnen werpen in de nieuwste versie 
van Pantheon ERP en ik heb daar een 
paar hele mooie dingen gezien, waar-
van ik zeker weet dat mijn collega’s van 
Verkoop en Finance er ook erg blij van 
gaan worden,” zo besluit Goosen.
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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
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