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Cookware schakelt Smartdoc in voor het 
stroomlijnen van haar afdelingen Legal 
en HR.

Cookware

The Cookware Company is een wereldwijd 
opererend bedrijf met een grote expertise 
op het gebied van innovatief kookgerei. The 
Cookware Company is altijd al een pionier 
geweest op het gebied van gezond 
keramisch kookgerei met antiaanbaklaag. 

"Door de snelle groei van onze organisatie kregen onze medewerkers steeds meer 
administratie te verwerken. Zij zien Smartdoc als een welgekomen extra hulp, die hen 
ondersteunt in hun dagelijks werk.” Steven De Ridder, ICT Manager Cookware

De afdeling legal van the Cookware company had te kampen met het beheer van tal van contracten 
met leveranciers, distributeurs en anderen. Al deze contracten hebben verschillende parameters en 
lopen doorheen productgamma’s en over landsgrenzen heen. In de klassieke 
archiveringsbenadering raakten we het overzicht volledig kwijt.

De kennismaking & keuze:
Een beknopte presentatie over de Smartdoc visie en aanpak werd al snel gevolgd door live demo’s. 
Tijdens een aantal minidemonstraties, telkens toegespitst op een ander departement, kregen we 
een mooi overzicht van wat kon en wat er mogelijk was. Het licentiemodel is éénvoudig en helder. 
De snelle uitrol, de multi-inzetbaarheid en de lokale ondersteuning gaven de doorslag bij onze 
keuze voor Smartdoc.
De installatie:
Smartdoc stelt een online-installatie sheet ter beschikking waar je de gegevens van server en 
administrator kan meegegeven. Enkele minuten later werden we vanop afstand gecontacteerd om 
de Smartdoc-applicatie te installeren bij de gebruikers. Dat heeft welgeteld een tweetal uur in 
beslag genomen.
De implementatie:
Samen met de projectmanager van Smartdoc hebben we een analyse gemaakt van de 
mogelijkheden. Het proces van analyse tot ingebruikname zal ongeveer een tweetal dagen in 
beslag hebben genomen. Daarna betrokken we ook het HR-departement in het verhaal. Met de 
opgebouwde kennis rond het maken van de templates en de koppelingen met interne security 
kwamen we ook hier op een totale implementatietijd van een tweetal dagen.
Zou je Smartdoc aanraden aan andere HR of Legal departementen?
“Absoluut. Cookware is een snel groeiend bedrijf. Een oplossing als Smartdoc kan je starten als 
kleine organisatie of in een bepaald departement. Daarna bouw je stap voor stap de oplossing 
verder uit. Concreet hebben wij na een aantal maanden ook onze afdelingen in Hong Kong en New 
York mee betrokken in de implementatie. Naar de toekomst toe, kijken we ook naar de vele 
integratiemogelijkheden van Smartdoc met onze ERP oplossing.”
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