
 

Nine & Co, moederbedrijf Noppies, kiest WFX als PDM & PLM systeem 

 voor digitalisering van het productontwikkelingsproces

                                                                                                         

 

Nine & Co 

In het portfolio van Nine & Co uit Lelystad 

zitten fashion labels Noppies, Supermom, 

Queen Mum, Imps&Elfs, Esprit for Mums en 

sinds 22 januari het Duitse merk Alvi. Nine & Co 

wil de vrouw zo goed mogelijk van dienst zijn, 

vanaf het eerste moment van de 

zwangerschap tot de kinderen zeven of acht 

zijn. 

 

 

 

 

Digitalisering productontwikkeling 

 

Rob van Thiel,  Director Design, Buying & 

Sourcing: “Nine & Co heeft al enkele jaren de 

wens om te gaan werken met een voor alle 

betrokken medewerkers toegankelijk centraal 

systeem voor productontwikkeling, waarmee 

we het proces kunnen monitoren en ook een 

supplier portal is geïntegreerd. Waarbij we 

vanuit dit systeem uiteindelijk alle data kunnen 

aanleveren aan ons ERP systeem. Hierdoor 

verdwijnen er ook heel veel handmatige 

werkzaamheden, zoals het overtypen van 

data in meerdere systemen en veel Excel 

sheets die foutgevoelig zijn.  

 

Reden keuze voor WFX PDM /PLM  

We hebben naar meerdere systemen 

gekeken. In ons netwerk hoorden we 

enthousiaste verhalen over WFX PDM / PLM. 

We zagen direct dat het systeem speciaal is 

ontwikkeld door een team met een fashion 

achtergrond. Wat ons daarnaast erg beviel, 

was dat het systeem al af is, er hoeven niet 

allerlei zaken specifiek voor ons te worden 

ontwikkeld. Hierdoor kunnen we het systeem 

snel en eenvoudig adopteren en blijven we 

flexibel, omdat het systeem in hoge mate zelf-

configureerbaar is.  Voordeel is ook de 

  

integratie tussen WFX en Abobe Illustrator (AI). 

Dit levert onze designers een forse 

tijdsbesparing, waardoor zij meer tijd 

overhouden voor designwerk.”  

 

Hester Hoogerwerf van adviesbureau 

Fashionconsult is aangesteld als projectleider 

aan de zijde van Nine & Co. De 

implementatie van WFX bij Nine & Co wordt 

vanuit de producent begeleid door 

PLMfashion (www.plmfashion.nl), de 

distributeur en het servicecentrum van WFX 

PLM voor fashion labels in de Benelux en een 

bedrijfsonderdeel van ProductStream 

(www.productstream.eu). 

Innovatie Platform inclusief de door ProductStream ontwikkelde Sage 100 ERP adapter.  

Gatewing en Delair-Tech zijn toonaangevende Europese  producenten van onbemande 
vliegtuigen, high-end drones, voor civiele toepassingen van remote sensing oplossingen voor het 
snel in kaart brengen van terreinen, via “image acquisition field operation” en automatische 
beeldverwerking. 

Als opvolger van het huidige Oracle Agile PLM platform waren belangrijke eisen dat het platform 
zo flexibel is dat het platform na implementatie in eigen beheer kan worden aangepast. Zodat 
bijvoorbeeld een workflow snel en eenvoudig in eigen beheer kan worden gewijzigd, in plaats van 
door de leverancier van het platform. Daarnaast waren belangrijke eisen de downstream 
integratie met CAD, de upstream integratie met ERP, in dit geval Sage 100 ERP, evenals 
weergave van de productstroom in Business Intelligence (BI) Dashboards.   

In het door ProductStream te implementeren Product Innovatie Platform worden de Drones 
opgenomen inclusief alle onderdelen, zowel elektronica, mechanica als embedded software. 
Gestructureerd in een boomstructuur, een bill of materials (BOM), inclusief documentatie en 
versies. Toegankelijk voor alle betrokkenen, zoals engineers, productie, Inkoop, verkoop, QC en 
marketing en leveranciers.  

Als aanvulling op Arena PLM is er door het team van ProductStream een integratie ontwikkeld 
voor Sage 100 ERP, een ERP systeem dat in Frankrijk veel in gebruik is binnen High-Tech 
bedrijven. Met deze integratie worden de gegevens uit het platform bij het uitbrengen van nieuwe 
versies automatisch verstuurd en verwerkt in Sage 100 ERP voor de verdere downstream 
afhandeling, zoals productie en facturatie. 

In het platform wordt op serienummer niveau bijgehouden wat (welke versie) aan welke klant 
geleverd is. Hierdoor is inzichtelijk wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige versie, 
zoals dit van belang is bij updates en service. Bij wijzigingen kan direct gezien worden waar een 
onderdeel nog meer wordt gebruikt. Deze changes worden ook gelogd, zodat het verschil met 
vorige versies direct inzichtelijk is.     

 

Het door ProductStream geleverde Arena PLM platform is Business Ready, Flexibel en Fit for 
Purpose. Door de lage kostenstrcutuur van een 100% Cloud platform is deze technlogie nu 
bereikbaar voor het MKB, niet alleen in Nederland, maar ook in Belgie en Frankrijk! 

  

https://www.plmfashion.nl/
https://www.productstream.eu/


 

 

PDM / PLM én Supply Chain Portal 

In het door ProductStream | PLMfashion te 

implementeren PDM/ PLM Fashion Product 

Innovatie Platform van WFX worden de tech 

packs van de styles opgenomen rond de 

collecties. Naast productgegevens betreft het 

hier onder andere kleuren en maten, size 

gradings, sketches, artwork en carelabels.  Bij 

de ontwikkeling en het beheer van de 

producten wordt de samenwerking tussen de 

betrokken interne disciplines zoals design,  

Inkoop, verkoop en  QC, maar ook externe 

partijen zoals leveranciers ondersteund. Met  

onder ander sample-requests en keuringen, 

waardoor volledige supplychain integratie 

mogelijk wordt, optioneel tevens met 

inkooporders. Dit heeft veel voordelen zoals 

op het gebied van samenwerking, 

kwaliteitsverbetering, efficiency en een  

snellere time-to-market. 

WFX wordt gebruikt door veel bekende en 

minder bekende Fashion bedrijven. Van kleine 

start-ups tot multinationals. Vanwege de grote 

flexibiliteit en schaalbaarheid van de 

oplossing zijn er inmiddels  meer dan 23.000 

gebruikers 
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Integratie ERP 

Als aanvulling op WFX PLM is er door het team 

van ProductStream een integratie ontwikkeld 

voor  ERP. Met deze integratie worden 

product- en leveranciersgegevens uit het 

platform bij het uitbrengen van nieuwe versies 

automatisch gecommuniceerd voor de 

verdere downstream afhandeling in ERP. 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

WFX Fashion PLM 

WFX PLM is een Business Ready eenvoudig te 

implementeren Fashion Product Innovatie 

Platform met  uitgebreide PDM / PLM en SCM 

functies. WFX PLM is volledig configureerbaar en 

heeft een lage kostenstructuur door de 100% 

Cloud Architectuur,  waardoor het de favoriete 

keuze is voor fashion labels.  

 

 

 

 

 

 

Arena wordt gebruikt door veel bekende en minder 
bekende bedrijven. Van kleine start-ups tot 
multinationals. Vanwege de grote schaalbaarheid 
van de oplossing zijn er inmiddels meer dan 100.000 
gebruikers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLMfashion 

PLMfashion is het expertise centrum voor de 

implementatie en support rondom WFX PLM voor 

Nederland en België. PLMfashion is een label van 

ProductStream en gevestigd in het Erasmus 

Centre for Entrpereneurship (ECE) in Rotterdam. 

 

Bezoek onze website www.plmfashion.nl voor 

meer informatie, specifiek omtrent toepassingen 

plmfashion.nl/waarom-plm of vraag een on-line 

of on-site demo. Neem gerust contact met ons 

op!  

 

 

 

 

 
 
 
 

Adres                                                                
Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) 

Marconistraat 16, 10th. Floor,                                          

3029 AK Rotterdam  

Contact                                                                      

T 085- 22 400 44                            

I info@plmfashion.nl                                       

E www.plmfashion.nl 

http://www.plmfashion.nl/
https://plmfashion.nl/plmfashion.nl/nl/waarom-plm.html
https://www.plmfashion.nl/

