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PERSBERICHT 
 
EDP Awards 2020: MultiPress beste MIS/ERP-systeem 2020 
Met de unieke MultiPress E-Calculator behaalt Dataline voor het tweede jaar op rij de European 
Digital Press Award 2020 als beste MIS/ERP-systeem. 
 
 
Brugge, 15 december 2020  - De European Digital Press (EDP) heeft voor het 2de jaar op rij een award toegekend aan 
Dataline voor MultiPress als beste MIS/ERP-software voor printproductiebedrijven. In het bijzonder de innovatieve e-
calculatorfunctionaliteit maakte indruk op de jury van het prestigieuze consortium van vakbladen uit de grafische industrie. 
Voor Dataline onderstreept dit nogmaals de sterke reputatie van meest innovatieve en snelst groeiende MIS/ERP-software 
voor Europese printbedrijven. 
 
MultiPress E-Calculator: online business met dynamische data. 
 
Met de e-calculatormodule van MultiPress verandert de aanpak van e-commerce in de grafische sector ingrijpend. De boost in 
e-commerceplatforms voor drukwerk vraagt namelijk om meer geavanceerde oplossingen. In plaats van een statische online 
prijslijst opteert de e-calculator voor een volledig dynamische werkwijze. 
 
Op basis van actuele informatie over alle variabelen in het complete productieproces – variërend van de dagprijs van 
substraten tot de beschikbare machinecapaciteit – krijgt de gebruiker instant en zonder verdere tussenkomst de meest 
efficiënte productiewijze, levertermijn én de meest actuele prijs aangeboden. 
 
De e-calculator voegt dus de kracht van de dynamische prijscalculator van MultiPress toe aan elke e-commerceoplossing en 
automatiseert op die manier online bestellingen. 
 
De drukwerkaanbieder op zijn beurt is ervan verzekerd dat de e-commercebeloften worden nakomen, aangezien prijs- en 
levertermijn gebaseerd zijn op actuele gegevens in het MIS/ERP-systeem. Bovendien kan – door gebruik te maken van 
intelligente algoritmes binnen MultiPress met aanbiedingen en campagnes – geanticipeerd worden op schommelingen in 
productiecapaciteit of materiaalprijzen. 
 
Zo wordt, na de orderbevestiging, de volledige workflow – van aanleveren bestanden tot en met facturatieopvolging – 
volledig automatisch en zonder tijdrovende tussenstops afgehandeld. 
 
Mike Horsten, lid van de EDP-jury: "Wat we vooral interessant vonden aan de MultiPress e-calculator is de mogelijkheid van 
een dynamische prijsstelling. Het is net als bij tankstations die hun brandstofprijzen dynamisch aanpassen. Heel sterk!" 
 
Verhoogde rendabiliteit door integratie 
 
Dataline zet deze unieke rekenkracht van MultiPress in via webportals of via API’s van derde partijen. De e-calculator 
integreert op die manier naadloos met de meeste bestaande e-commerceoplossingen op de markt, zoals Prestashop, 
Magento, Prindustry, Woocommerce, Pressero, ... Hierdoor kunnen zowel de eindklanten (B2B of B2C) als 
printproductiebedrijven volop profiteren van de geavanceerde en lucratieve mogelijkheden die e-commerce te bieden heeft. 
 
Sprekende voorbeelden 
 
Al geruime tijd biedt Dataline e-businessoplossingen aan binnen de MIS/ERP-software van MultiPress. Deze configuraties 
variëren van eenvoudige webportals over online editing en opvolgingstools tot de volledig uitgebouwde e-calculator. 
Vooral de e-calculatoroplossing waarbij de webshop geleverd wordt door gespecialiseerde e-commerceaanbieders en 
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geïntegreerd wordt met de e-calculator van MultiPress biedt daarbij de hoogst mogelijke functionaliteit. Enkele sprekende 
cases: 
 
DWCPrint 
Nederlandse drukker DWC Print biedt een zeer ruim assortiment van handelsdrukwerk aan. Voor hun online platform kozen 
ze voor een Magento webshop. Die werd dan geïntegreerd met de e-calculator van MultiPress in samenwerking met X-
Interactive, een MultiPress Certified Partner. 
www.dwcprint.nl 
 
 
Impression.cool 
Impression.cool is een grote online speler in sign, large format en digitaal drukwerk in Frankrijk. Zij kozen voor de e-
commerceoplossing van Woocommerce (WordPress) die geïntegreerd werd met de e-calculator van MultiPress. 
https://www.impression.cool/ 
 
 
Dirk Deroo, CEO Dataline: ‘Online business groeit razendsnel, ook in de grafische sector. De coronacrisis heeft duidelijk 
gemaakt hoe ook voor printmediabedrijven e-businessoplossingen levensnoodzakelijk geworden zijn. Daarom zijn we 
bijzonder verheugd dat de EDP-jury de krachtige mogelijkheden van de e-calculator van MultiPress naar waarde heeft weten 
schatten en ons dit jaar opnieuw heeft bekroond als beste MIS/ERP-software voor printbedrijven.’   
 
 

Over Dataline en MultiPress 

Over Dataline Solutions: 
Met meer dan 1.000 klanten en 10.000 gebruikers in 23 landen is Dataline Solutions met MultiPress MIS/ERP-software de onbetwiste 
marktleider in de grafische productie-industrie in Europa. Het hoofdkantoor van Dataline is in Brugge-Loppem (België), met 
satellietkantoren in Hasselt (België), Limmen-Amsterdam (Nederland), Straatsburg en Parijs (Frankrijk) en Willingen (Duitsland). Het 
Dataline-team bestaat uit een 50-tal gepassioneerde specialisten in de grafische sector. 
 
Over MultiPress: 
MultiPress MIS/ERP-software organiseert het dagelijks beheer van elk grafisch productiebedrijf en is verkrijgbaar in 11 talen. Alle 
commerciële, administratieve, financiële, productie en logistieke bedrijfsprocessen, samen met planning, registratie, e-business en 
rapportering komen zo samen in één krachtig managementsysteem. Er wordt maximaal geautomatiseerd, maar op geen enkel 
moment wordt de controle ontnomen aan de gebruiker. 
Dankzij het modulair karakter van MultiPress wordt deze software perfect afgestemd op elk grafisch productiebedrijf. Ongeacht de 
druktechniek - offset, grootformaat, foliedruk, laminatie, coldset, gravure, heatset, veredeling, zeefdruk of digitaal drukken - berekent 
MultiPress feilloos de exacte productiekost en productietijd. 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie over Dataline, MultiPress en de MultiPress Audit Software, contacteer: 
Fiona Adams 
Fiona@dataline.eu 
+32 (0)50 83 20 06 
 


