Valk Welding BV i Exact

“

Exact zapewnia
nam stabilność i
ciągłość procesu.“

www.exact.pl
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HISTORIE KLIENTÓW EXACT

INTEGRACJA WSZYSTKICH
KRAJÓW I DZIAŁAŃ
W OBRĘBIE EXACT
Przedsiębiorstwo Valk Welding B.V. założył w 1961 r. ojciec
obecnego głównego udziałowca, Remco Valka. Dziś firma zajmuje
pozycję jednego z głównych dostawców przemysłowych robotów
spawalniczych i materiałów spawalniczych na terenie Europy. Valk
Welding dostarcza około 500 ton (pełnego) drutu spawalniczego
miesięcznie. Klientami Valk Welding są przede wszystkim firmy z
sektora transportowego oraz branży obróbki metali. Do tego grona
należą m.in. DAF, Zuidberg Techniek oraz Voortman Steel Machinery.

W ostatnim czasie inicjatywa Smart
Industry zyskuje na popularności, jednak
Valk Welding zaczęła wprowadzać
roboty spawalnicze już w 1978 r. W tej
nowatorskiej firmie pracuje obecnie 115
osób, rozmieszczonych w siedzibach
na terenie Holandii, Francji, Czech oraz
Danii. Co więcej, firma ma swoje oddziały
również w Belgii, Niemczech i Polsce,
złożone z osób pracujących zdalnie.
Głównym sloganem Valk Welding jest „The
strong connection” („Silne połączenie”).
Odnosi się on nie tylko do materiałów,
lecz także do kontaktów między
pracownikami, zespołami, klientami i
dostawcami. Valk Welding utrzymuje
również silne relacje z sektorem oświaty.
Firma wspiera krajowe i regionalne szkoły
wyższe – zarówno finansowo, jak i poprzez
udostępnianie używanych maszyn.
Dzięki temu studenci już na wczesnym
etapie edukacji mogą zdobyć praktyczną
wiedzę na temat ich obsługi. Promowanie
edukacji w takim wydaniu pozwala firmie

Valk Welding utrzymać stabilne źródło
nowych pracowników. Od wielu lat Valk
Welding korzysta z rozwiązań Exact
wspierających jej procesy organizacyjne.
Współpraca ta rozpoczęła się w 1996 r.
od rozwiązania Exact for DOS. W 2005 r.
firma przeszła na rozwiązanie Exact Globe
połączone z oprogramowaniem Exact
Synergy. Dziś programy Exact mają za
zadanie zapewniać firmie solidny system
finansowy i logistyczny oraz należyty
wgląd w proces świadczenia usług.

Szeroka implementacja
oprogramowania Exact – od produkcji
po zarządzanie usługami
W 1996 r. Adriaan Broere rozpoczął
praktyki w Valk Welding. Po uzyskaniu
licencjatu w dziedzinie CIM (Produkcja
wspomagana komputerowo) przystąpił
do pracy w firmie na stanowisku
inżyniera oprogramowania. Później
został mianowany dyrektorem ds.
technicznych, a od roku 2015 pełni
funkcję dyrektora zarządzającego.
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“

Budujemy długotrwałą
relację z Exact i VCD”.

„Uważam, że dysponujemy względnie
szerokim wachlarzem rozwiązań Exact w
porównaniu z innymi podobnymi firmami.
W naszej działalności skupiamy się na
handlu i logistyce. Obszary te odpowiadają
za 40% naszych obrotów. Prowadzimy
także projekty produkcyjne skupione
wokół konstrukcji i dostawy maszyn.
Co więcej, oferujemy też odpowiednie
wsparcie posprzedażne i zarządzanie
usługami. Łączenie rozmaitych procesów
w optymalny sposób to złożone zadanie,
dlatego korzystamy z rozwiązań Exact.
Oprogramowanie Globe pozwala nam
zarządzać procesami logistycznymi, a
dzięki Synergy otrzymujemy należyty
wgląd w działalność usługową.

Bezprecedensowa integracja i
możliwości raportowania
Otwarty dostęp do bazy danych Exact
to jeden z czynników, które służą nam
nadzwyczaj dobrze. Jesteśmy w stanie
należycie integrować z Exact inne
posiadane systemy. Taki stan rzeczy
osiągnęliśmy na przykład w przypadku
planowania projektów, które stanowi
bardzo specyficzny aspekt naszej
działalności. Cenię sobie także centralną
administrację z poziomu oprogramowania
naszego dostawcy. Wszystkie kraje,
wszystkie lokalizacje oraz wszystkie

działania są w naszym przypadku
zintegrowane z rozwiązaniami Exact. Dzięki
temu możemy w niezwykle wydajny sposób
zarządzać wszystkimi aspektami działań
oraz naszymi stanami magazynowymi. To
ważna zaleta, jaką zapewnia stosowane
przez nas rozwiązanie. Dzięki solidnej
centralnej bazie danych jesteśmy w
stanie tworzyć odpowiednie raporty
oraz otrzymywać dostęp do wszelkich
niezbędnych informacji. A ponieważ dobrze
znamy rozwiązania oferowane przez
Exact, cała praca przebiega w nadzwyczaj
optymalny sposób”.

Plany na przyszłość
Broere nieustannie spogląda w przyszłość
– ze świadomością, że tak innowacyjna
firma, jak Valk Welding nigdy nie stoi w
miejscu. „Pragniemy w dalszym stopniu
modernizować i automatyzować proces
zarządzania usługami, aby otrzymać
jeszcze lepszą kontrolę za pośrednictwem
Internetu. Chcemy także zapewnić
naszym pracownikom wgląd w sytuację
z poziomu smartfonów oraz pozwolić
im na inicjowanie określonych zadań
za ich pomocą. Już wkrótce będziemy
dysponować działającym pulpitem
nawigacyjnym, opracowanym właśnie w
tym celu. Posiadanie jednej, centralnej
platformy pozwala nam łączyć ze sobą

POTRZEBY
Optymalne połączenie rożnych
procesów Valk Welding to złożone
przedsięwzięcie. Aby należycie
wspierać procesy, firma stosuje
rozwiązania Exact w ramach
wszystkich swoich działań.

ROZWIĄZANIE
Exact dla Produkcji obejmuje
procesy finansowe, logistyczne
i produkcyjne. W końcowym
rozrachunku zapewnia należytą
kontrolę nad działalnością
usługową.
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KORZYŚCI
•
•

•
•

•
•

Dobre możliwości integracji
z oprogramowaniem Exact
Wszystkie procesy
produkcyjne, logistyczne
i finansowe dostępne w
jednym systemie
Wgląd w działalność usługową
Wszystkie kraje, lokalizacje
i działania zintegrowane z
jednym centralnym systemem
Doskonała baza danych na
potrzeby raportów
Dalszy rozwój z naciskiem na
produkcję

wszystkie aspekty działalności – od
planowania aż po implementację. Badamy
również możliwości współdzielenia danych
z klientami za pomocą aplikacji sieci Web,
aby usprawnić proces dostarczania części
i sprzedaży towarów. Wystarczy pomyśleć
o zagadnieniu, takim jak rozwiązywalność
problemów. Naszym celem jest
opracowanie pulpitu nawigacyjnego
do kontrolowania procesów, w którym
cotygodniowe wciśnięcie jednego
przycisku pozwoli uzyskać należyty wgląd
w stan bieżących spraw”.
W sprawach związanych z pulpitem
nawigacyjnym Willems korzysta z rozwiązań
Exact i LucaNet. Współpraca ta przebiega
jak zawsze w pełni sprawnie. Willems:
„Pracownicy są zawsze dostępni i zdolni
do szybkiej reakcji. Od tej strony praca
przebiega bez najmniejszych problemów”.

Informacje o Exact
Broere postrzega Exact jako partnera, który
jest w stanie w dalszym ciągu rozwijać się
w przyszłości. „Cieszymy się, że możemy iść
z duchem rozwoju pakietu standardowych
rozwiązań Exact. W ten sposób dążymy do
osiągnięcia stabilności i ciągłości procesu.
Exact to także stabilny partner. Podoba mi
się, że Exact skupia się w coraz większym

stopniu na produkcji, co w oczywisty
sposób działa na naszą korzyść. W związku
z tym jestem pewien, że nasze przyszłe
potrzeby będą uwzględniane w procesie
rozwoju tego rozwiązania. Partnerstwo
nawiązuje się na długi okres. Każdy z
nas oczekuje długotrwałej relacji opartej
o zaufanie. Exact oferuje nam właśnie
zaufanie, którego potrzebujemy”.

Dalszy rozwój z VCD
Broere z entuzjazmem podchodzi również
do partnera, jakim jest VCD. „Wokół
rozwiązań Exact zbudowaliśmy szereg
nowych elementów. Cieszy mnie, że
VCD jest w stanie wykorzystać wiedzę
w tej dziedzinie. Cechuje ich wysoka
bezpośredniość, którą chwalę sobie u
partnerów. Jestem przekonany, że obie
strony zyskają wiele na tej współpracy.
W życiu kieruję się zasadą, wedle której
współdzielenie sukcesu oznacza jego
pomnażanie. Od wielu lat posiadamy
również doskonałego opiekuna. Regularnie
odwiedza naszą firmę, aby omówić rozwój
Valk Welding i VCD. Dzięki temu jesteśmy w
stanie należycie postrzegać naszą relację.
Wiemy, w jakich obszarach możemy
umacniać swoją wzajemną działalność i
wspierać jej rozwój. Również w ten sposób
budujemy długotrwałą relację z VCD”.
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Nazwa organizacji

:

Valk Welding

Sektor

:

Produkcja

Liczba pracowników

:

115

Liczba użytkowników systemu
Exact

:

50

Aktywne linie produktu Exact

:

Exact dla Produkcji z oprogramowaniem Service
Management

Zakres wdrożenia

:

Zakupy i logistyka, planowanie i produkcja, finanse

Partner wdrożeniowy

:

VCD

Lokalizacja

:

Holandia, Francja, Czechy, Dania, Belgia, Niemcy i
Polska

Strona internetowa

:

www.valkwelding.com

