GEOPTIMALISEERDE
PRODUCTIE IN DE
METAALINDUSTRIE
Stroomlijn capaciteitsplanning,
verbeter tijdige levering en bied
excellente service.

REALISEER
KORTERE DOORLOOPTIJDEN MET
KOSTENBESPARING
Als fabrikant in de metaalindustrie
levert u kwalitatieve topproducten
aan veeleisende klanten die om
steeds kortere levertijden vragen.
U zult manieren moeten vinden om
met de dalende marges om te gaan
en kosten te reduceren. Een manier
is om uw werkvloeromgeving,
waaronder werkplekken, processen,
en capaciteitsplanning te optima
liseren. Ook is het mogelijk om uw
kwaliteit en ontime levering te
verbeteren en uit te blinken in after
sales en services op locatie.
Exact kan u daabij helpen.
Exact biedt software aan om
uw bedrijf van orderintake,
planning en productie tot aan
kwaliteitsmanagement, levering en
service te ondersteunen.
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EÉN GEÏNTEGREERDE
OPLOSSING VOOR
UW GEHELE
BEDRIJFSPROCES
Al meer dan 20 jaar bedient Exact klanten in de metaalindustrie over de hele
wereld. Wij hebben al deze ervaring in een productsuite verwerkt die volledig is
aangepast aan uw behoeften en uitdagingen. Onze software is geschikt om al uw
belangrijke bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Samenwerken om de prestaties te verhogen
Exact biedt een volledig geïntegreerde
softwareoplossing aan die de samenwerking tussen
de afdelingen in uw organisatie verbetert en de
efficiency verhoogt. U kunt de margedruk in de
hele organisatie met eenvoudige kostenreducties
tegengaan, dankzij onze software die u helpt
dubbele invoer, inefficiënte communicatie en andere
knelpunten te vermijden.

Kortere doorlooptijden van order tot levering
Accurate en tijdige informatie is van essentieel
belang. Zowel uw verkoopafdeling bij orderinvoer als
productontwikkeling in het algemeen zal erdoor tijd
besparen. U weet dan precies welke grondstoffen op
voorraad zijn en wanneer ze beschikbaar worden voor
productie. Optimale planning van werkvloercapaciteit
zal zo de doorlooptijden van de productie aanzienlijk
verkorten.

Management by exception

Proactieve KPIsignalering reduceert de tijd
die nodig is voor regelmatige controle van
afzonderlijke rapportages of statistieken. Exact
helpt u doorlooptijden te controleren, bijvoorbeeld
door het verzenden van een waarschuwing per
sms wanneer ingekochte materialen te laat worden
geleverd of wanneer de productie is vertraagd. Dit
is een waardevol instrument voor elke innovatieve
productieomgeving.

Uitmunten in klantenservice

Probeert u zich eens voor te stellen hoe uw
organisatie het onderscheid kan maken in
klantenservice en zonder enige extra inspanning die
betrouwbare kennispartner kan zijn wanneer u alle
informatie bij de hand heeft. Wikkel klachten van
klanten efficiënter af, organiseer serviceactiviteiten
op locatie, plan de monteurs, registreer
materiaalverbruik en het gebruik van mobiele
apparaten.
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WEES FLEXIBEL IN
ONTWIKKELING,
PLANNING, PRODUCTIE
EN LEVERING
Flexibiliteit in ontwikkeling, planning, productie en levering is een sleutelfactor in de
metaalindustrie. U heeft inzicht in de actuele kosten van uw bedrijf nodig omdat marges
onder druk staan en er vele concurrenten op de loer liggen. Hoe kunt u productie
optimaliseren en uw proces van bestelling tot levering zo efficiënt mogelijk maken?
Leverprestatie

Klanttevredenheid hangt grotendeels af van de vraag of
metalen componenten op tijd en met de juiste specificaties
aankomen. De eis van ‘ontime levering’ is zodoende
een constante uitdaging voor u. Leveringsintervallen
worden steeds korter. Klanten accepteren geen
productievertragingen meer vanwege verlate of verkeerde
leveringen.

Geoptimaliseerde productie en marges

Terwijl de wensen van de klant specifieker worden, worden
productieseries immer kleiner. Dit is een continue trend, wat
het productieproces nog complexer maakt. Terwijl marges
dalen, zult u waar mogelijk kosten moeten terugdringen.
Succesvolle ondernemingen optimaliseren hun productie
door de werkvloercapaciteit zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.

“

Toegevoegde waarde voor de klant

De metaalindustrie wordt geconfronteerd met
toenemende concurrentie, zowel op de thuismarkt als in
de lagelonenlanden. U moet nieuwe manieren vinden om
uzelf als fabrikant te onderscheiden. Een optie is om samen
met uw klanten te werken in een rol van toeleverancier of
cofabrikant. Met innovatieve vaardigheden en adequate
support, bouwt u aan sterkere relaties en een toegevoegde
waarde voor de klant.

Uitmuntendheid in klantenservice

Uitblinken in klantenservice is een effectieve manier om
u te onderscheiden, zowel in de aftersales als bij service
op locatie. Dit is vooral van toepassing bij een zwakke
economie, waarbij uw succes als bedrijf grotendeels afhangt
van uw reactiesnelheid op klantenvragen, uw zakelijke
kennis als partner en uw vermogen om problemen op
locatie snel op te lossen.

Ik was gewend om al deze informatie handmatig uit ons vorige systeem
samen te stellen en het kostte mij veel tijd om alle gegevens uit vele
verschillende bronnen te halen. Met Exact Globe beschik ik over
realtime informatie van alle bedrijfsprocessen. Dit helpt mij ook om in
een vroegtijdig stadium op afwijkingen te reageren. Wij hebben beslist
meer focus en beheersing bereikt.”
Woordvoerder van Buhl
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WORD EEN
TOONAANGEVENDE
METAALPRODUCENT
MET ACCURATE
BEDRIJFSINFORMATIE
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Exact kan u helpen om uw rol als metaalproducent, onderaannemer of coproducent in
een veranderende omgeving te verbreden. Wij hebben intelligente, gebruiksvriendelijke
software voor u ontwikkeld om met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk uit uw
bedrijf te halen.
Leverprestatie

Met MRP (Material Requirements Planning) zorgt u ervoor
dat materialen op tijd geleverd worden. Deze informatie
maakt het eenvoudig om toegezegde data met ATP
(Available to promise) te berekenen. Beide helpen u om
uw leverprestaties te verbeteren en zo te voldoen aan de
klantenwensen.

Planning van productiemiddelen

U wint aan efficiëntie en vermindert kosten met Visual
Scheduler, een krachtige module die door optimale
capaciteitsplanning de productiedoorlooptijd reduceert.
Hiermee kunt u de productieplanning optimaliseren,
door het eenvoudigweg slepen en neerzetten en/of met
automatische planning tegen een eindige capaciteit.

Waarschuwingen en signalering

Exact Event Manager is een tijdbesparend systeem
voor vroegtijdige waarschuwing op de belangrijkste
KPI’s. Het stuurt proactief een bericht of taak aan de
betreffende ontvangers zodat zij onmiddellijk actie kunnen
ondernemen. Zoals bijvoorbeeld wanneer een verwachte
bestelling is vertraagd.

Service
Verbeter uw servicemanagementniveaus met Service
Management, een geautomatiseerd systeem voor
het onderhoud van uw contracten en voorwaarden,
configuraties en serviceactiviteiten. De planning van
technici wordt georganiseerd door het gebruik van
een visueel planbord waarbij u met mobiele apparaten
materiaalverbruik en uren op locatie kunt registreren.

WMS

Een effectief magazijnbeheersysteem (WMSWarehouse
Management System) reduceert kosten qua vereiste ruimte
en mankracht die nodig zijn om uw opgeslagen producten
te beheren. Exact optimaliseert voorraadniveaus door u op
elk moment nauwkeurig te tonen wat er beschikbaar is, wat
leidt tot een verhoogde pickefficiëntie. Ook kan het scannen
van barcodes worden gebruikt om productieorders op de
werkvloer aan te maken en te ontvangen.

Connectiviteit

Bij Exact zijn wij ons ervan bewust dat uw organisatie
mogelijk verschillende softwareoplossingen gebruikt.
Sommige algemeen van aard, andere meer specifiek voor
uw branche. Daarom biedt Exact een eenvoudige koppeling
met software van derden. Zoals CAD/CAM of PDM
systemen, MES/PLC of tijdregistratie en barcodescanning.

Rapportage

Exact biedt u verschillende standaard rapportagefuncties
aan voor al uw geconsolideerde en gedeelde informatie.
U kunt de Exact addin voor aangepaste rapportage of
SQL Reporting Services voor een meer geavanceerde
rapportage gebruiken.

PRAKTIJKVOORBEELD
Buhl Fijnmetaalbewerking B.V. is een middelgroot
Nederlands productiebedrijf dat kwalitatief hoogwaardige
metalen producten op maat maakt. Van producten per
stuk tot grote series, en van extreem kleine tot handgrote
producten. Het bedrijf opereert in het hoge marktsegment
en is gespecialiseerd in lucht- en ruimtevaartcomponenten
en medische apparatuur.

Met een druk op de knop zorgt Exact Globe ervoor dat Buhl toegang heeft tot
managementinformatie in de vorm van rapporten, statistieken en grafieken. Het
bedrijf beschikt over realtime informatie m.b.t. orderstatus, voorraadniveaus
en financiële gegevens voor elke afzonderlijke productgroep. De uitgebreide
rapportagefuncties helpen ook bij het verkrijgen van belangrijke certificeringen,
waaronder ISO.
“Ik was gewend om al deze informatie handmatig uit ons vorige systeem samen
te stellen en het koste mij veel tijd om alle gegevens uit vele verschillende
bronnen te halen. Met Exact Globe beschik ik over realtime informatie van alle
bedrijfsprocessen. Dit helpt mij ook om in een vroegtijdig stadium op afwijkingen
te reageren. Wij hebben beslist meer focus en beheersing bereikt,” aldus een
woordvoerder van Buhl.
Het bedrijf had al eerder met Exact software gewerkt en was vastbesloten
bij Exact te blijven toen Buhl besloot het oude ERPsysteem te vervangen.
De betaalbare softwareoplossing en het snelle conversieproces van het oude
systeem wogen ook mee bij de beslissing. De belangrijkste voordelen die Buhl
met Exact Globe heeft ervaren zijn:
•
•
•
•

Nauwkeurig inzicht in het offerteproces
Realtime informatie over bestellingen, voorraden, producten en omzet
Verbeterde procesbesturing
Gestructureerde beschikbaarheid van alle benodigde gegevens voor QA
certificering

WILT U BEGINNEN?
Neem contact op met uw lokale Exact
vertegenwoordiger. U vindt hun gegevens op
www.advisie.nl
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