
MultiPress?  
Zeker weten!
“Nu ik het MultiPress-pakket ken, beveel ik het 
iedere Drumis-gebruiker aan. De overstap valt reuze 
mee, zonder al te veel moeite ben je onderweg met 
een toekomstgerichte oplossing!”

De toekomst van Drumis

We begrijpen dat je je zorgen maakt over de toekomst van je business 
software. Drumis heeft zijn beste tijd gehad en we kunnen enkel nog 
de laatste versie zeer beperkt ondersteunen.

Kan je bij Drumis blijven?

Ja, dat kan maar alleen voor een beperkte periode en onder de 
volgende voorwaarden:

• Je verwacht in verband met de stopzetting of overname van 
je bedrijf dat je Drumis binnen afzienbare tijd niet meer zult 
gebruiken

• Een Drumis Calamiteiten Assistentie Contract voldoet aan jouw 
wensen voor support op de laatste Drumis-versie zolang Dataline 
die kan blijven ondersteunen. Dataline kan de juiste werking van 
Drumis niet garanderen bijvoorbeeld bij een Windows update e.d.

Hoe moet het nu verder?

De keuze is aan jou. Jij beslist over de verdere toekomst van jouw 
printbedrijf. Maar om jouw printbedrijf te laten opbrengen, werk je 
beter met een software die beantwoordt aan jouw noden, nu en in 
de toekomst. Dagelijks werken met Drumis, een verouderd systeem, 
waarborgt de continuïteit van jouw bedrijfsvoering immers niet, en al 
zeker niet op de lange termijn. MultiPress wordt onderhouden door 
een team professionals die weten wat er speelt in de printsector en 
die hier rekening mee houden bij elke update van de software.

Overstappen naar MultiPress, kan dat zo maar?

Overstappen...Ja, dat kan. Dankzij de modulaire structuur van 
MultiPress betaal je alleen voor de functionaliteiten en de gebruikers 
die je werkelijk nodig hebt. Bovendien zorgt Arjen voor een naadloze 
overgang waar het hergebruik van je data en het aanleren van 
MultiPress centraal staan. Veel Drumis-gebruikers maakten al de 
overstap naar MultiPress zoals Grafisch Bedrijf Goes (Goes), Goos 
Reklamemakers (Ouderkerk aan den Ijssel), Drukkerij van de Ven 
(Hilvarenbeek), GI Plus (Hengelo), Sync grafimedia (Kerkrade), Triprint 
(Kampen), CTRL P (Hengelo), Nezzo Print & Creatie (Druten),  …

En de prijs? Die zal je aangenaam verrassen… Al vanaf 205 euro per 
maand (ex. btw) is het mogelijk om MultiPress te gebruiken.

Arjen Van Dis, Drumis & MultiPress Project Manager

Waarom MultiPress?

Je kiest voor een toekomstgerichte business software waar zo 
goed als volledig grafisch Nederland mee werkt. Je zorgt voor 
continuïteit waar je vol vertrouwen de toekomst mee tegemoet 
kan.

Want dat is MultiPress:

• Zit in het hart van meer dan 400 printproductiebedrijven 
in Nederland. Ontdek hier een groot aantal Nederlandse 
MultiPress-gebruikers. www.MultiPress.biz/klanten-nl

• Is marktleider in Europa bij meer dan 1.000 drukkers, van 
intermediairs, kleinere printbedrijven tot grotere drukkerijen

• Biedt ondersteuning door grafische professionals vanuit 
Limmen (NL)

• Is meer dan 25 jaar marktleider in Nederland

• Ondersteunt elke printproductietechniek op basis van 
kostprijscalculatie voor zowel offset, digitaal, grootformaat, 
zeefdruk, textiel, direct mail, afwerking en andere

• Ontving de Gazellen Award 2022 in de categorie 
snelstgroeiende middelgrote onderneming 

• Werd internationaal erkend door EDP in 2019, 2020 en 2021 
als meest innovatieve adminstratieve software voor de 
printindustrie

• Verhoogt de waarde van een grafisch bedrijf bij overname

Kortom: een volwaardig en uiterst volledige MIS/ERP-software 
voor elk printmediabedrijf.

Tijd voor een gesprek?

We maken graag tijd voor je om te luisteren hoe de overstap naar 
MultiPress of het eventuele verder werken met Drumis er kan uitzien.
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