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Over Mareco 
Sinds de oprichting in 1939 heeft Mareco expertise ontwikkeld op het gebied van prototyping, 
moldflow simulaties, spuitgietmatrijzen en spuitgieten. Kortom, met diverse specialisaties 
onder één dak is Mareco een veelzijdige partner voor de kunststofindustrie. 
 
Mareco Prototyping B.V. vervaardigt functionele kunststof prototypes. Met de Selective Laser 
Sintering (SLS) techniek kunnen producten binnen enkele dagen gerealiseerd worden. 
Dankzij deze techniek zijn geen investeringen nodig voor spuitgietmatrijzen. 
Bij Gereedschapmakerij B.V. worden spuitgietmatrijzen ontworpen en vervaardigd voor de 
kunststoffenindustrie, met name toegepast voor hoogwaardig technische producten. De 

gereedschapmakerij is gespecialiseerd in de vervaardiging van: 
productiematrijzen, softtools en matrijzen voor 
nul/aanloopseries. 
Mareco Kunststoffen B.V. is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van kunststof spuitgietproducten voor technische 
toepassingen. Een perfect eindproduct wordt gerealiseerd 
inclusief montage-activiteiten en nabewerkingen zoals ultra 
sonar lassen, bedrukken en lakken. 
 
De specifieke kennis op het gebied van het vervaardigen van 

matrijzen, spuitgieten en het vervaardigen van prototypes staan borg voor een perfect 
eindproduct. 
 
 
Terugblik 
In 2006 besloot Mareco op zoek te gaan naar een ERP-
systeem. De organisatie werkte met een zelf 
geschreven programma. Hiermee werd de 
urenregistratie, verkoop en facturatie uitgevoerd. Het 
werd tijd om niet enkele maar alle processen en nieuwe 
gewenste functionaliteit in één pakket te ondersteunen. 
De aansturing van drie bedrijven tegelijkertijd was een 
belangrijk criterium tijdens de selectie van nieuwe ERP-
software. Vantage sloot het beste aan op de wensen 
van Mareco. “Vantage was tijdens de selectietraject  hét 
pakket  dat volledig op productie gericht was” aldus 
directeur eigenaar W. Janssen.  
 
De mogelijkheid om de software zelfstandig aan te passen (geen traditioneel maatwerk) en 
de geïntegreerde financiële- en kwaliteitsmodule droegen bij aan een volledig functioneel 
ERP-systeem voor Mareco.  

  
“Vantage kan meerdere 

bedrijven met verschillende 
activiteiten gelijktijdig 

ondersteunen, dit was bepalend 
voor onze keuze”. 

 
Dhr. W. Janssen 

Managing director 
Mareco 



 

 

Vantage is inmiddels onderdeel van de gehele 
organisatie geworden.  
Het is gereedschap waar iedereen graag mee werkt. 
Het beheer van de voorraad is inzichtelijk geworden 
waardoor adequaat op iedere vraag van de klant 
ingespeeld wordt. Met de geïntegreerde financiële 
module zijn rapportages gemakkelijk op te halen en is 
het doorklikken naar andere schermen, bijvoorbeeld 
orders, zeer eenvoudig. Door het hele systeem kan 
gemakkelijk en snel gezocht worden naar de 
benodigde gegevens. De kenmerkende trackers, het 
aanmaken van dashboards, sorteren van kolommen 
en het snel zoeken in het artikelbestand zijn onmisbaar 
geworden in de Mareco-organisatie.  
 
MRP 
De materiaalbehoefteplanning (MRP) in Vantage biedt planningsmogelijkheden voor 
meerdere vestigingen en bedrijven. Een MRP-run kan uitgevoerd worden voor één bedrijf of 
voor alle bedrijven van Mareco. Vraag en aanbod worden hierdoor op een efficiënte wijze op 
elkaar afgestemd. 
 
Kwaliteitscontrole is van belang 
Met behulp van de kwaliteitsmodule kunnen (ingangs-)controles en de meetresultaten 
worden vastgelegd. Afwijkingen in het logistieke- en productie-proces kunnen worden 
vastgelegd en op een juiste manier worden verwerkt. Afkeuren kunnen met behulp van de 
DMR-procedure (Defect Materiaal Rapport) op een gecontroleerde manier worden 
afgehandeld. Correctieve maatregelen kunnen vanuit de DMR worden geïnitieerd. 
Het vastleggen en traceren van kwaliteitsgegevens is van belang om aan de eisen van de 
klant te kunnen voldoen. Het verbeteren van de kwaliteit is in de organisatie van Mareco met 
behulp van Vantage een continu proces geworden. 
  

 
Docking Module voor high-end inkjet printhead 

 
Luchtfiltratie unit voor mobiel zuurstof aggregaat 

 

  
             PEEK sensor voor PH-metingen   PH-sensor connector unit

 
“ERP moet iets levends zijn in 

een bedrijf. Het is een 
belangrijk gereedschap waar 

iedereen mee moet willen 
werken”. 

 
Dhr. W. Janssen  

Managing director 
Mareco 



 

 

Efficiënt omgaan met Returned Material Authorizations (RMA) 
Dankzij de goede verwerking van klantretouren in het Vantage-systeem, kunnen deze 
onderdelen in het hele bedrijf getraceerd worden op basis van het RMA-nummer. 
Werknemers voeren de gegevens over retouren in en verzenden deze gegevens naar de 
verschillende groepen die actie moeten ondernemen. De RMA’s voor klantretouren kunnen 
in Vantage gestart en getraceerd worden. Ook redenen voor afgewezen artikelen zijn 
gemakkelijk in het systeem te plaatsen en terug te vinden. Werknemers bij Mareco 
besteedden veel tijd per week aan de RMA-procedure, dankzij Vantage is deze afhandeling 
tot twee uur teruggebracht. 

 

 
 
 
 
 
Mareco en Epicor Software in de toekomst 
Met de nieuwste versie van Vantage, Epicor 9 
genaamd, is Mareco klaar om haar 
toekomstplannen te kunnen realiseren. Mareco zal 
zelf Epicor 9 gaan implementeren en zelf inrichten 
naar haar bedrijfsprocessen. Een grote stap waar 
Mareco in de toekomst heen wil is Epicor 9 in een 
internet omgeving. Voor klanten zal het dan 
mogelijk zijn om de status van hun orders online te 
volgen. De module Epicor Portal ondersteunt deze 
activiteit. 
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 “Door de flexibiliteit van 
Vantage kunnen wij de 

software zelfstandig 
aanpassen, waardoor onze 
bedrijfsprocessen optimaal 

ondersteund worden”. 
 

Dhr. W. Janssen  
Managing director 

Mareco 

 


