
“Onze huidige systemen 
zijn niet flexibel genoeg 
om te innoveren.”

Marc Vulders - CEO Marvu

KLANTCASE: MARVU RETHINK PERFORMANCE

Marvu is een middelgroot bedrijf, dat sinds de oprichting in 1993 is gespecialiseerd in interne 
transportsystemen in de voedselverwerkende industrie. Lokaal, maar ook internationaal 
leveren zij transportbanden en speciaal machines voor brood- en banketbakkerijen en 
voor de vleesverwerkende-, visverwerkende-, convenience-, agf- en zuivelindustrie. Marvu 
produceert niet alleen deze transportsystemen, maar draagt verantwoordelijkheid voor het 
hele proces. Advies, ontwerp, productie, assemblage, in bedrijfstelling, service en revisie zijn 
kerntaken van het team.

Om dagelijks  efficiënt te kunnen produceren 
en te voldoen aan de klantwens maakt Marvu 
gebruik van verschillende IT-oplossingen. 
Door de versplintering van IT-oplossingen 
staat het bedrijf voor veel uitdagingen, die 
de groei hinderen. 

FLEXIBILITEIT
Het productieproces is erg sequentieel en is 
moeilijk flexibel in te richten. De variatie in 
eindartikelen neemt alleen maar toe. De wens 
is daarom om zoveel mogelijk CTO te werken, 
en onderdelen of (sub)samenstellingen te 
standaardiseren. Alleen klant specifieke 
onderdelen moeten via engineering. Alles 
wat al geconfigureerd kan worden, kan direct 
gepland worden voor inkoop en productie.

UITDAGINGEN
OVERZICHT
Bij het gebruik van een grote hoeveelheid aan 
verschillende applicaties kan het lastig zijn om 
overzicht te houden. IT vormt dan een blok aan 
het been. In de huidige situatie kan Marvu de 
software niet flexibel, zo dicht mogelijk bij het 
proces, inrichten. Hierdoor is het niet mogelijk 
om het proces echt te vernieuwen. 

EFFICIËNTIE
Al deze applicaties vormen ook andere 
problemen. Dubbele data is gevoelig voor 
vervuiling en fouten. Ook  worden systemen 
vaak maar voor een deel gebruikt, maar toch 
volledig in rekening gebracht.



Thinkwise
Het Thinkwise platform is de garantie voor 
de beschikbaarheid van de laatste (web)
technologie en het snel en betrouwbaar 
migreren vanaf je bestaande ERP/PLM  
systemen

Thinkwise is wereldwijd de enige leverancier 
van een low-code softwareplatform waarmee 
écht omvangrijke  en complexe bedrijfssoftware 
wordt gerealiseerd. Het Thinkwise platform 
biedt de hoogste productiviteit in de low-code 
markt en garandeert daarbij ook dat er geen 
nieuwe legacy meer ontstaat. 

De uitdagingen die zich voordoen bij Marvu zijn herkenbaar voor veel bedrijven in de maak- 
industrie. Daarom ontwikkeld Starcode haar eigen applicatie templates met behulp van de 
low code technologie van Thinkwise. Het doel hiervan is het aanbieden van één applicatie 
voor middelgrote bedrijven in de maakindustrie die het gehele bedrijfsproces ondersteund. 

Templates van Starcode
Stel je een wereld voor waarin software 
blijvend aansluit op je bedrijfsprocessen en je 
software nooit meer hoeft te vervangen om 
technische redenen. Verder doet het precies 
wat je van automatisering verwacht: “Het 
automatiseren van alle repetitieve en saaie 
werkzaamheden.”

‘Standaard’ applicaties zijn langere tijd 
aangeprezen als de manier om processen te 
automatiseren zonder (kostbaar) maatwerk. 
Toch blijkt te vaak dat dit onvoldoende 
aansluit op unieke bedrijfsprocessen. 

Het kan wel met de templates van 
Starcode. Speciaal ontwikkeld voor de 
maakindustrie. Daarmee ondersteunen wij 
alle bedrijfsprocessen, waardoor op maat 
gemaakte koppelingen en integraties tussen 
verschillende applicaties verleden tijd zijn. 

Ondersteunde processen
 � CRM, marketing en sales
 � Project management en planning
 � Engineering en ontwikkeling
 � Werkvoorbereiding 
 � Inkoop
 � Productie
 � Service & Kwaliteit

ERP
CRM SCM

PLM

“Snel en flexibel inspelen 

op veranderingen in een 

organisatie”

Hans Schouten - CEO Starcode


