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chain naar een hoger niveau.
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Uw grafische supply chain 
overzichtelijk in beeld

In het grafische proces wordt heel belangrijke en technische 
informatie gedeeld: van de klant over de eigen medewerkers, tot 
de leveranciers en terug. De medewerkers gebruiken hiervoor 
verschillende tools - we denken aan een PIM/DAM, een ERP/MIS, 
een workflow engine, grafische software, en last but not least de 
mailbox. De toestroom aan berichtjes en mailtjes, maar ook het vele 
handmatig overtypen of copy-pasten van data doet de medewerker 
soms het overzicht verliezen. Scotty lost dit voor u op.

Scotty is het samenwerkingsplatform van Conics voor drukkers, 
agencies, converters, brand owners en private label producenten. 
Het brengt uw volledige grafische supply chain samen op één 
gepersonaliseerd platform. Scotty wordt volledig op maat 
geïmplementeerd en is eenvoudig te connecteren met uw bestaande 
software en processen. Het gevolg: een vermindering aan 
administratie en extra bescherming van uw gegevens. 



Scotty omvat zowel een volledig ingericht klanten- als 
een leveranciersportaal, waarin specifieke informatie 
gedeeld kan worden tussen eigen medewerkers en 
klanten of leveranciers. Kostbare informatie gaat op deze 
manier niet verloren in een mailberichten of -bijlagen, en 
alle partijen hebben een up-to-date zicht op de taken en 
prioriteiten.

De klant kan via het klantenportaal zijn volledige 
orderproces volgen. De specifieke orderinformatie, 
de status van goedkeuringen en rapportering kunnen 
beschikbaar gemaakt worden, zodat de hele orderpuzzel 
naadloos in elkaar klikt en het productieproces soepel 
en vlot verloopt. In het leveranciersportaal van Scotty 
volgt u de lopende orders of vragen bij uw leveranciers 
op. 

Scotty kan snel en efficiënt geconnecteerd worden 
met zowel interne als externe software, zodat alle 
data-uitwisseling volledig automatisch verloopt. Het 
visualiseert ze bovendien in één gepersonaliseerd 
overzicht. Dit zorgt voor minder fouten, snellere 
afhandeling van orders en een verkleinde 
administratieve last. Uw teams kunnen sneller en 
efficiënter hun to-do’s opvolgen en uitvoeren. Dit 
resulteert in een verhoogde tevredenheid bij zowel 
medewerker als klant!

Eén portaal voor 
medewerkers, klanten 
én leveranciers. 



Voor de grafische industrie bestaan vandaag al heel wat 
uitstekende technologie systemen die specifieke processtappen 
ondersteunen. Conics werkt al jarenlang samen met die 
ervaren technologiepartners: we bouwen verder met en op hun 
oplossingen om uw de grafische supply chain naar een hoger 
niveau te tillen. 

Scotty is niet ontwikkeld om te vervangen of te concurreren, maar 
om samen te werken, uit te wisselen en op te lossen. We laten 
het dus connecteren met jullie bestaande software en vullen uw 
huidige setup aan met de missing links, zodat uw proces vlotter en 
efficiënter kan lopen. 

Samenwerken, uitwisselen, oplossen

Een gepersonaliseerd 
platform op úw maat 

Bij Conics zijn wij ervan overtuigd dat U niet onze software 
gebruikt, maar eerder dat wij uw software maken. Daarom 
is Scotty steeds aangepast aan uw bedrijf, uw proces, uw 
procedures en uw werkwijzen. Elke module is ontwikkeld 
volgens uw wensen en look & feel, en bevat uw specifieke 
bedrijfslogica. 

Na de eerste setup pluggen we de bestaande interne 
software in Scotty in. Zo verzamelen we alle data uit uw 
ERP, uw workflow engine, uw DAM, uw rapporteringstool, 
etc. Daarom noemen we Scotty ook een platform en niet 
een product. 

De volgende stap wordt het personaliseren van Scotty: Het 
platform is er immers om uw mensen te ondersteunen, en 
niet omgekeerd. Daarom verdienen ze een eigen interface 
– noem het een cockpit – die is aangepast aan hun 
specifieke taken en noden. Elke schakel in uw supply chain 
wordt geconsulteerd en op zijn wenken bediend. Op die 
manier zit elk van uw verschillende medewerkersteams op 
éénzelfde platform. 

Samengevat, Scotty levert u dankzij een éénduidig overzicht 
van taken en to-do’s een sneller en efficiënter supply 
chain proces op. Dit leidt dan weer tot minder fouten en 
klachten, én dus tot een grotere tevredenheid bij klanten en 
medewerkers. 



Over ons

Scotty wordt mogelijk gemaakt door Conics, een bedrijf dat 
zich richt op softwareontwikkeling en bedrijfsconsultancy, 
gespecialiseerd in en gericht op de grafische industrie. Conics 
heeft meer dan 25 jaren ervaring in het maken, aansluiten 
en implementeren van softwareoplossingen voor grafische 
organisaties zoals drukkerijen, converters, brand owners en private 
label producenten.
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