
 
 

 

 

Priority Software uitgeroepen tot belangrijke speler in de IDC MarketScape  

voor SaaS Cloud-enabled Operational ERP 

Waarbij productinnovatie en uitgebreide functionaliteiten werden genoemd als succesfactoren 

  

Tel Aviv District, Israël, 21 mei 2019 – Priority Software Ltd., wereldwijde toonaangevende aanbieder 
van bedrijfsmanagement oplossingen, kondigt vandaag aan dat marktonderzoeksbureau IDC Priority 
heeft uitgeroepen tot belangrijke speler in de IDC MarketScape: Worldwide SaaS Cloud-Enabled 
Operational ERP Applications 2019 Vendor Assessment (doc #US43702818, Maart 2019). 

Priority ERP werd door IDC erkend als open, flexibel, schaalbaar, multi-taal en multi-valuta platform dat 
zeer eenvoudig naar ieders wens aangepast kan worden. "Het biedt ook een ruime verscheidenheid aan 
functionaliteiten op vlak van financiën, inkoop, productie, HR, projectmanagement, klantenservice, 
CRM, verkoop, en meer," zei Mickey North Rizza, IDC Program VP voor bedrijfstoepassingen en digitale 
handel. Het rapport benadrukt dat bedrijven Priority Software zouden moeten overwegen, "indien u als 
KMO op zoek bent naar een volledige SaaS en on-premises ERP-oplossing die zich richt op een breed 
scala van industrieën." 

Het rapport van IDC MarketScape analyseert 13 van de toonaangevende SaaS en cloud-enabled ERP 
software-oplossingen en bespreekt de criteria die de IDC-MarketScape meest belangrijk acht voor 
bedrijven om te overwegen bij de selectie van een ERP-systeem. 

Het IDC-rapport benoemt de volgende sterke punten van Priority Software: 

● Mobile Application Generator: De Mobiele App Generator van Priority Software maakt het mogelijk 
voor bedrijven/teams om snel en gemakkelijk mini-workflows te bouwen op hun mobiele apparaten 
zonder één enkele lijn van code te schrijven, waardoor het beheer van een digitale organisatie 
mogelijk is met minimale afhankelijkheid van (ICT-)leveranciers. Priority’s Mobiele App Generator 
biedt een zorgeloze back-end integratie, ingebouwde beveiliging en gebruikersbeheer. Eén keer 
schrijven, overal uitvoeren, zonder de noodzaak om het over te zetten naar andere apparaten of OS. 
De Mobiele App Generator is ontworpen voor buitendienst medewerkers en business teams om 
marketing en sales campagnes uit te breiden, de klantenservice en ondersteuning te verbeteren en 
onderbouwde zakelijke beslissingen te maken met behulp van de app’s real-time analytics. 

● Innovatie: Priority neemt artificial intelligence (AI), machine learning, blockchain en conversational 
UI (user interface) mogelijkheden op in toekomstige versies van het product (road map). Deze 
ontwikkelingen gaan veel verder dan hetgeen onze klanten vandaag vragen, maar als ze deze 
innovatieve technologieën nodig hebben, dan zullen we er meer dan klaar voor zijn. 

● Serie, Lot en Batch Tracking: ontworpen voor fabrikanten die striktere controles en tracering 
moeten bijhouden op hun producten. Priority’s serie, lot en batch tracking zorgt voor een 
betrouwbaar beheer van materiaal en traceerbaarheid doorheen elke fase van de supply chain. Van 
het ontvangen van grondstoffen tot en met de levering aan de eindklant. Deze module controleert 
alle (onder)delen terwijl zij het productieproces doorlopen en traceert de serienummers en loten 
gedurende de volledige levenscyclus van het (onder)deel...  

https://erpnews.com/trends/cloud-erp/


 
 

 

 
“We doen er alles aan om ERP te vereenvoudigen door hulpmiddelen te bieden waarmee onze klanten 
onafhankelijk kunnen werken, hun bedrijf kunnen uitbreiden en zich snel kunnen aanpassen aan 
veranderingen in de markt, terwijl ons systeem mee evolueert met hun zakelijke behoeften", aldus 
Andres Richter, CEO van Priority Software. "Wij geloven dat onze erkenning als belangrijke speler in de 
IDC MarketScape zich vertaalt in echte zakelijke waarde. Het is niet alleen een bevestiging van ons 
vermogen om de bottom line van onze klanten te beïnvloeden, het dient ook als een katalysator in onze 
uitbreiding naar nieuwe gebieden.” 
      
Download een uittreksel van het IDC MarketScape rapport met analyse van Priority Software 

      

Over IDC MarketScape 

Het IDC MarketScape-model voor leveranciersanalyse biedt een overzicht van de concurrerende 
geschiktheid van ICT-leveranciers in een bepaalde markt. Het onderzoek maakt gebruik van een strenge 
scoremethode die is gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria, wat resulteert in één 
grafische illustratie van de positie van elke leverancier in een bepaalde markt. IDC MarketScape biedt 
een duidelijk kader waarin het product- en serviceaanbod, de capaciteiten en strategieën en de huidige 
en toekomstige marktsuccesfactoren van IT- en telecommunicatieleveranciers op betekenisvolle wijze 
zijn te vergelijken. Daarnaast voorziet het kader technologieklanten van een 360-graden-analyse van de 
sterke en zwakke punten van huidige en toekomstige leveranciers. 

 

Over Priority Software  
Priority Software biedt flexibele end-to-end bedrijfsmanagement oplossingen voor bedrijven in 
alle soorten en maten, in een breed scala van industrieën. Priority is erkend door 
vooraanstaande industrieanalisten en professionals voor haar productinnovatie en verbetert de 
efficiëntie en klantervaringen bij bedrijven door middel van real-time toegang tot gegevens en 
bedrijfsinformatie in de cloud, op locatie of onderweg. Met kantoren in de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, België en Israël en een wereldwijd netwerk van handelspartners stelt Priority 
75.000 bedrijven in 40 landen in staat hun bedrijf optimaal te beheren zodat het kan groeien. 
Voor meer informatie, bezoek www.priority-software.com. 

https://www.priority-software.com/idc_v1/
http://www.priority-software.com/

