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Over DRU
Intro

560 788 >1600
Handleidingstemplates Gerealiseerde 

showroomkaarten

Bestelde documenten 

per maand

Van content management tot een vloeiend 
geautomatiseerd proces

DRU is één van de oudste bedrijven van Nederland en is specialist in de
productie van haarden en kachels. Sinds 2011 maakt DRU gebruik van
Cordeo. En niet zonder reden!

Wat begon met de vraag naar de opties voor het eenvoudig managen
van alle installatie- en gebruikershandleidingen zonder afhankelijk te zijn
van externe partijen is inmiddels uitgegroeid tot een beheersbaar 
proces waarbij DRU in staat is om eenvoudig wijzigingen over de hele 
set handleidingen door te voeren. DRU produceert tegenwoordig 
niet meer voorraadgericht, maar klantordergestuurd. Per maand 
worden honderden handleidingen verwerkt voor hun producten. Geen 
voorraadkosten, maar altijd de juiste documenten op het moment dat er 
vraag naar is. Print on demand noemen we dat.

“Eindelijk hebben we controle 
over onze complexe hand-
leidingsprocessen”
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Efficiënt  

Snel en eenvoudig 

wijzigingen doorvoeren in alle 

handleidingen

Besparing

Tijd- en kostenbesparing

Automatisering 

Eliminatie van traffic kosten 

door een geïntegreerd en

geautomatiseerd 

communicatieproces

Persoonlijk 

Handleidingen op maat, 

volledig geautomatiseerd

Controle 

Controle over alle content 

zonder afhankelijkheid van 

derden

Voordeel 

Geen voorraadkosten en/of 

verouderde handleidingen

“We zijn 100% tevreden met de software én onze contactpersonen
Wouter en Johan. Welke vraag we ook bij hen neerleggen, ze
weten deze altijd goed te vertalen naar de oplossing die wij op dat
moment nodig hebben”, aldus Serge Groenestein, Technisch Inkoper bij
DRU. De communicatie is volgens Serge goed en helder. “Al onze
gebruikers zijn enorm te spreken over Cordeo.”

“Honderden verschillende 
handleidingen in vele talen 
zijn continu up-to-date en snel 
beschikbaar.” 

Wat bereikt DRU met Cordeo?

Voordelen

3



Wie werken er met Cordeo?

Gebruikers

Wie hun voordeel behalen met de brand portal? Engineers, DTP’ers en
een documentalist zijn actieve gebruikers binnen DRU. Zo ook
een externe partij die gespecialiseerd is in drukwerk en communicatie.
Drukwerk wordt namelijk direct doorgezet naar de printer vanwege het
geautomatiseerde proces. Custom handleidingen worden klaarzetten
en vervolgens geprint op basis van orders. Handig en enorm tijds- en
kostenbesparend!

Cordeo over DRU

“Voor DRU hebben we een mooi uniek concept gerealiseerd waarbij 
door middel van maatwerk een nóg efficiënter tijdbesparend proces 
is gecreëerd. De koppeling met Glovia (het ERP-systeem van DRU) zorgt 
ervoor dat brochures en handleidingen automatisch besteld worden. Via 
de ContentStore kunnen eenmalig klaargezette teksten in diverse talen 
gemakkelijk worden toegewezen aan een document. Wijzigingen worden 
ook in bestaande handleidingen direct doorgevoerd. Daarbij is het 
document dat geprind wordt altijd in de laatste versie. 
Deze twee onderdelen zorgen ervoor dat DRU één heel efficiënte time-to-
market proces heeft. Door de korte lijnen en het snelle schakelen tussen 
Cordeo en DRU zorgen we ervoor dat ook aanpassingen, vragen
en nieuwe producten snel worden afgehandeld”, aldus Wouter
Vaanhold (Projectmanager bij Cordeo).

“Handig en enorm tijdsbe-
sparend”

Projectmanager aan het woord

4



Meer over Cordeo
Informatie

Bel ons 
Je kunt ons altijd bellen voor 

meer informtie. Gewoon, doen!

 

Mail ons 
Stuur ons een mailtje. 

We zorgen dat je zo snel 

mogelijk antwoord krijgt. 

Zijn er uitdagingen die je bespreekbaar wilt maken of ben je benieuwd
naar Cordeo en hoe onze oplossingen in elkaar steken? We vertellen je 
graag meer.  

Team Cordeo
Kennis maken?

+31 38 466 9420
hello@cordeo.com
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