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produkcyjnych 
jest formalnością.”
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KORZYŚCI

• Elastyczny i przyjazny dla 
użytkownika wgląd w dane 
poprzez raporty w tabelach 
przestawnych

• Łatwe wprowadzanie 
zamówień produkcyjnych 

• Doskonały wgląd 
i proaktywne zarządzanie 
przepływem materiałów 

• Niezawodna realizacja zleceń 
na zamówienie

• Raporty menadżerskie 
dostarczane zgodnie 
z precyzyjnymi wymaganiami

FAKTY

• Nazwa firmy: 
Agrifac Machinery BV

• Liczba pracowników: 90
• Główne obszary: finanse, 

logistyka, produkcja i projekty
• Działalność: Holandia, Rosja i 

Wielka Brytania

www.agrifac.com

Firmy stosujące koncepcję lean tworzą jasne plany, umożliwiające 

im dotrzymywanie terminów i budżetów. Doskonale wiedzą, co 

i kiedy musi się wydarzyć, dzięki czemu potrafią nieprzerwanie 

wywiązywać się ze swoich obietnic. Co otrzymują w zamian? 

Pomyślne realizacje projektów i zadowolenie klientów. Takie 

podejście zastosowała holenderska firma Agrifac Machinery 

w procesie opracowywania i globalnej dystrybucji maszyn 

rolniczych. „Skupiamy się na jakości i innowacyjności. Chcemy być 

numerem jeden pod względem jakości na skalę całej branży” – 

wyjaśnia Frank Jan Evers, dyrektor zakładu.

zarządzanie zakładem produkcyjnym 
i dostawcami. W momencie otrzymania 
zamówienia włączamy je do planu, dzięki 
czemu mamy pewność, że jesteśmy 
w stanie wyprodukować odpowiednią 
ilość w zadanym czasie. Cały proces działa 
niezwykle wydajnie”.  

Wydajne raportowanie wspierające  
dokładne planowanie
Obecnie Agrifac dokonuje analiz 
z wykorzystaniem tabel przestawnych, aby 
szybko i łatwo wyświetlać poziomy zapasów 
dla poszczególnych produktów. Exact 
Globe śledzi cały łańcuch dostaw – każdy 
element istniejący po stronie logistycznej 
jest natychmiast uwzględniany w procesie 
zarządzania finansami. „Rozwiązanie Exact 
jest inteligentne – nasz wgląd w informacje 
jest coraz dokładniejszy, co z kolei zwiększa 
efektywność planowania” – podkreśla Evers.

Visual scheduler – wszystko 
w jednym miejscu
Agrifac jest jedną z pierwszych firm, które 
korzystają z narzędzia Visual Scheduler. 
Dzięki technologii możliwe jest planowanie 
(lub ponowne planowanie) zamówień 
produkcyjnych, co znacznie ułatwia 
rezerwowanie materiałów i pracowników 
na czas. „Właściwe planowanie 
wykorzystania zasobów znacząco wpływa 
na plany produkcyjne i informacje 
o charakterze operacyjnym. Dzięki 
narzędziu Visual Scheduler otrzymujemy 
wysoką dokładność planowania bez 
nadmiernego obciążania zarządu.”

Czerpanie korzyści z wdrożenia  
koncepcji lean 
Agrifac dysponuje lokalnym zespołem 
inżynierów odpowiedzialnych za rozwijanie 
produktów. Produkcję części do maszyn 
zlecono zewnętrznemu kontrahentowi, 
jednak większość prac montażowych firma 
wykonuje samodzielnie. Założeniem zarządu 
Agrifac było wdrożenie koncepcji lean 
w maksymalnym stopniu, pozwalającym 
na efektywne zarządzanie procesami. Aby 
osiągnąć ten cel, rozpoczęto poszukiwania 
nowego systemu informatycznego, który 
wsparłby nowe potrzeby. 

Wybór padł na rozwiązanie Exact Globe, 
które pozwoliło wprowadzić wszystkie 
procesy do jednego systemu i zarządzać 
nimi z jego poziomu – od zakupu, przez 
montaż, aż po sprzedaż. Dzięki temu firma 
była w stanie osiągnąć pożądany wgląd 
w poszczególne działania przy minimalnym 
nakładzie pracy. Co więcej, zastosowane 
rozwiązanie jest też niezwykle przyjazne 
użytkownikom. „Nasi pracownicy w 
niezwykle krótkim czasie poradzili sobie 
z jego obsługą” – mówi Evers.
 
Planowanie jako najwyższy priorytet 
„Moduł HPP pozwala na łatwe 
wprowadzanie i dostosowywanie planów 
produkcyjnych” – wyjaśnia Evers. „Dla każdej 
linii produktów istnieje szczegółowy plan, 
obejmujący ich wymaganą ilość i osiągalny 
czas realizacji. Poszczególne elementy planu 
są przy tym ujęte w wykazie komponentów, 
co pozwala jednocześnie na bezpośrednie 


