
KlantenreferentieSOFTWARE OP MAAT

INFO SUPPORT LAAT LICHT SCHIJNEN OP DE 
BEDRIJFSPROCESSEN VAN PHLIPPO 

De samenwerking tussen Info Support en Phlippo is in het leven geroepen in 2015. In minder dan 
één jaar tijd is Info Support uitgegroeid tot een belangrijke strategische partner van Phlippo. De 
ambitie van Phlippo is om mee te reizen met de trein van innovatie door hun bedrijfsprocessen 
te automatiseren. De agile en iteratieve werkwijze van Info Support met de nodige expertise in 
IoT-technologieën is de geschikte match om deze ambitie waar te maken. 

Phlippo bestaat uit twee dynamische divisies, 
Phlippo Rental en Phlippo Trading. Het bedrijf met 
een geschiedenis van 50 jaar bekleedt een sterke 
marktpositie in verhuur en handel van professioneel 
materiaal voor grote evenementen.

Vandaag raast de trein van automatisering en 
digitalisering razendsnel door onze wereld. Niet snel 
inspelen op veranderingen betekent niet enkel de rit 
missen, maar ook de eindbestemming. Automatisering 
met behulp van snelle software is een onmisbaar en 
onderscheidend wapen voor moderne bedrijven om 
kosten te drukken en aan efficiëntie te winnen. 

Net als veel andere snelgroeiende bedrijven 
voelde Phlippo steeds meer de nood aan snelle en 
goedwerkende software. Het was hoog tijd om de 
bedrijfsprocessen een modern jasje te geven.

Plan

Phlippo telt meer dan 50 techniekers en freelancers. 
Daarnaast heeft het bedrijf veel transportmiddelen. Het 
beheer van transport en personeel is dus een serieuze 
klus en vraagt een strikte planning en organisatie. 

De managers en techniekers vonden het oude 
planningsysteem traag en inefficiënt. De trage software 
zorgde dagelijks voor uren tijdverlies en wekte frustratie 
op bij de gebruikers. 

Het oude systeem vervangen door een standaard 
pakket was geen alternatief voor een innovatieve 
onderneming als Phlippo. De keuze was snel gemaakt 
om een op maat planningssysteem te laten ontwikkelen 
door Info Support. Het nieuwe planningssysteem biedt 
een optimale werkflow, tijdwinst en sluit naadloos aan 
bij de bedrijfsprocessen van Phlippo.

MEER EFFICIËNTIE EN MINDER TIJDVERLIES
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Gert Bogaerts, ICT-manager bij Phlippo: 
“Het project ‘Plan’ is tot nu toe het grootste software ontwikkelingsproject geworden. Het is een 
intuïtieve en gebruiksvriendelijke software. We moeten de gebruikers niet echt opleiden. Iets waar we 
veel belang aan hechten. We hebben veel frustratie weggenomen en aan efficiëntie gewonnen omdat 
we met hetzelfde aantal mensen veel meer werk realiseren.”


