CUSTOMER SUCCESS STORY

‘Exact heeft structuur en overzicht
gegeven’
Oude situatie

De oplossing

De verbetering

Bij Kennemer Schagen
Industries werd er gewerkt
met Exact voor DOS en
het magazijnpakket ARS.
De orders kwamen per
telefoon of fax binnen en
werden door een team
van mensen ingevoerd
in Exact voor Dos. Door
deze handmatige invoer
bestond de kans dat er
fouten werden gemaakt.

Door implementatie
van Exact Globe en
Exact Synergy is er nu
één database; hierdoor
hoeft informatie maar
één keer te worden
ingevoerd. Dit scheelt
tijd en er worden veel
minder fouten gemaakt.
Exact brengt structuur
en overzicht in de
bedrijfsprocessen.

- Veel meer structuur in
de bedrijfsprocessen
- Informatie altijd up-todate en voor iedereen
inzichtelijk
- Door goede
managementinformatie
bedrijf goed stuurbaar
- Gegevens hoeven maar
één keer te worden
ingevoerd
- Logistieke processen
zijn goed georganiseerd

Kennemer Schagen Industries produceert ventilatiekanalen en hulpstukken voor de woningbouw en de utiliteitsbouw. ‘Het installeren laten
we over aan de specialisten,’ zegt Dave van Diepen, ICT-manager bij
Kennemer Schagen Industries. ‘Wij zijn echt een producent. Onze klanten
zijn voornamelijk groothandels als De Technische Unie, Vegro en Rensa.’
Kennemer Schagen Industries bestaat 15 jaar en is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot één van de grootste producenten van ventilatieproducten in Nederland. Exact Globe en Exact Synergy hebben belangrijke voorwaarden geschept voor deze groei.
‘Bijblijven op het gebied van automatisering’
‘Ik werk hier nu 6 jaar,’ vertelt Van Diepen in zijn
kantoor in Schagen. ‘Toen ik hier kwam, waren
Exact Globe en Exact Synergy al geïmplementeerd. We hebben indertijd voor Exact gefungeerd als een pilot-bedrijf. We zijn een jong,
snelgroeiend bedrijf en wilden ook op het
gebied van automatisering bijblijven. De visie
van Exact om maar één database te hebben,

sprak ons erg aan. We wilden meerdere applicaties kunnen koppelen en daarvoor heb je één
database nodig. De keus voor Exact Globe en
Exact Synergy was voor ons dan ook heel logisch.’
Alles zit in Exact Globe
Inkooporders, verkooporders, productieorders,
facturatie en logistiek, alle bedrijfsprocessen
zijn vastgelegd in Exact Globe. Van Diepen:

‘We zijn een jong, snelgroeiend bedrijf en wilden
ook op het gebied van automatisering bijblijven’
Dave van Diepen, ICT-manager

‘Daarnaast hebben we de module Easy Logistic
aangeschaft. In combinatie met de module
magazijnbeheer een perfecte oplossing voor
het managen van onze logistieke processen.
De koppeling tussen Easy Logistic en Exact
Globe liep niet gelijk soepel. Samen met
Exact hebben we veel tijd geïnvesteerd om
uiteindelijk een goed werkend systeem te
krijgen dat zowel aansluit bij onze wensen,
als bij de wensen van de klant. Het heeft ook
voordelen wanneer het niet gelijk van een leien
dakje gaat,’ vervolgt Van Diepen. ‘Wij hebben
hierdoor zelf echt heel veel kennis van onze
Exact-producten en de inrichting hiervan.’
‘Exact heeft geholpen bij onze groei’
‘Vanaf 2005 is Kennemer Schagen Industries
hard gegroeid,’ zegt Van diepen. ‘Exact heeft
ons daar erg bij geholpen. Ik zou zelfs willen
zeggen dat zij de groei heeft gefaciliteerd.
Exact Globe, in combinatie met Exact Synergy,
heeft structuur en overzicht gegeven in de
bedrijfsprocessen en, mede door onze
discipline, is informatie in de systemen nu
altijd up-to-date en is het bedrijf goed te sturen.
Wij besteden veel aandacht aan het up-to-date
houden van onze masterdata, maar het kan
altijd beter. Het is ontzettend belangrijk dat
de masterdata kloppen. Deze gegevens komen
namelijk in elk proces weer terug. Het achteraf
corrigeren van fouten kost veel meer tijd en het
corrigeren moet vaak gebeuren op momenten
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‘Door een intelligent en efficiënt warehouse
managementsysteem kunnen we veel werk
verzetten met een minimaal aantal mensen’

dat het niet uitkomt. Vooral op logistiek gebied
zijn we sterk. Door een intelligent en efficiënt
warehouse managementsysteem (Easy Logistic)

kunnen we veel werk verzetten met een
minimaal aantal mensen. De toekomst ziet
er goed uit!’

Feiten
Naam organisatie

: Kennemer Schagen Industries BV

Organisatievorm

: BV

Implementatiepartner

:

Aantal medewerkers

: 200

Implementatietijd

: 6 maanden

Aantal Exact-gebruikers

: 60

Vestigingen

: Schagen (NL), Lehmo en

Actieve Exact-productlijnen : Exact Globe, Exact Synergy
: Ventilatieproducten

Focusgebieden

: Logistiek, financieel, productie

Tuusula (FI), Szamotuly (PL)
en Keston (UK).
Website

: www.airspiralo.com
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