
Logres Business Solutions B.V.

Thorbeckelaan 16

3771 EG BARNEVELD

Telefoon: 0342—42 15 00

Website: www.logres.nl

E-mail: info@logres.nl

Zijn ERP Systemen log?

“Intelligent op weg”
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Waar gaat het om?

ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter

ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal voorbeelden zijn de

producerende industrieën, handelsbedrijven, projectorganisaties, retail.

Het is een breed gebruikt begrip maar er zijn natuurlijk verschillen. Op het gebied van

functionaliteit worden per branche/doelgroep specifieke kenmerken in een ERP

omgeving ondergebracht. Het toepassingsgebied waarin deze oplossingen kunnen worden

ingezet wordt daardoor breder. Er is sprake van een modulaire opbouw.

Omdat de modules zijn geïntegreerd, dus te samen de oplossing vormen, kan men

afhankelijk van de behoefte modules inzetten. In zijn algemeenheid zijn er een minimaal

aantal modules nodig om een toepassing als basis in te zetten.

Organisaties staan niet op zichzelf. Naast het ondersteunen van de interne processen

wordt ook het uitwisselen van gegevens met andere systemen belangrijker.

Bekend is bijvoorbeeld EDI, maar daar houdt het niet op. Denk maar eens aan

ketenintegratie, webshops of Internet of Things.

Hier geldt dat niet alles is gestandaardiseerd en dus de ERP systemen mogelijkheden

moeten bieden om hier op aan te sluiten.

Kortom, er zijn nogal wat mogelijkheden en dus ook keuzes die moeten worden gemaakt.

Is een ERP systeem daarom log?
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Hoe komt het?

Organisaties zijn op zoek naar standaard oplossingen omwille van continuïteit en

onderhoud, echter deze moet wel aansluiten bij de processen zoals deze zijn doorgevoerd,

flexibel inzetbaar dus. Deze flexibiliteit van ERP toepassingen brengt met zich mee dat de

processen van een organisatie en de functionele mogelijkheden van de toepassing op

elkaar dienen te worden afgestemd.

De opzet van een ERP systeem bepaalt of er extra bagage meekomt als er modules

worden ingeschakeld. Het gevolg kan zijn dat er meerdere handelingen moeten worden

verricht. Dat is vooral aan de orde als slechts een deel van de geboden functionaliteit van

een module wordt ingezet. Er zijn natuurlijk ook ERP toepassingen waarin dat anders is

geregeld en er selectiever kan worden omgegaan met het in- en uitschakelen van

functionaliteit. De gebruikers worden in dat geval niet extra of minder belast met diverse

handelingen en de toepassing sluit beter aan bij het proces.

Een andere rede kan zijn dat er niet eerst wordt gekeken naar de functionele standaard

mogelijkheden van de toepassing. Onderzoeken of het proces kan worden aangepast aan

de mogelijkheden van de ERP toepassing is vaak een beter uitgangspunt. Kiest men hier

niet voor dan is de uitkomst dat de toepassing aangepast moet worden aan het proces. Dat

wordt gedaan tijdens de implementatie door gebruik te maken van de

inrichtingsmogelijkheden of door maatwerk aan te brengen in de standaard.

Een ERP toepassing wordt gebouwd voor een bepaald type organisatie zoals daar zijn

multinationals, grootbedrijf, MKB, etc. Een verkeerde keuze kan met zich meebrengen dat

er bijvoorbeeld extra handelingen of fiatteringsslagen moeten worden verricht door

gebruikers. Overbodig voor het proces maar nodig om de verschillende stappen uit te

voeren.

De gestelde vraag “Zijn ERP systemen log?” is dus sterk afhankelijk van keuzes welke

door organisaties worden gemaakt. Kiezen is niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld, is het

missen van functionaliteit kwalijker dan het hebben ervan en daarmee de organisatie extra

belasten met onnodige handelingen.
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Wat betekent het?

Als er functioneel van alles en nog wat wordt ingezet zonder dat men zich daarbij realiseert

wat daarvan de consequenties zijn, dan wordt de kuur ernstiger dan de kwaal. Met name

de consequenties voor het gebruik van de toepassing. Uitgangspunt moet zijn dat tijd

welke wordt besteed aan handelingen binnen een pakket die niet bijdragen aan het doel,

het optimaal ondersteunen van de bedrijfsprocessen, verloren tijd is. Dat betekent dat alle

plussen en minnen moeten worden beoordeeld.

Dat brengt ons bij het inrichten van een ERP toepassing. Dat kost tijd en dus geld. Een

weloverwogen keus is bepalend voor het succes. Een te grote jas zit niet goed, en dat

geldt ook voor een te kleine. Het is een lastig dilemma: “Als klein niet past moet het dan

groot worden?”. Dat lost echter niet altijd alles op en kan een organisatie behoorlijk in de

weg zitten. Het vinden en gebruiken van de juiste bouwstenen is van cruciaal belang.

Naast de toepassing is de kwaliteit van consultants die organisaties begeleiden tijdens de

implementatie zeer belangrijk. In die fase worden keuzes gemaakt en is advies en het

geven van inzicht wat dat betekent voor een bedrijf de basis. Er zijn keuzes die niet

makkelijk zijn terug te draaien als een toepassing eenmaal operationeel wordt ingezet. De

aanwezige kennis en ervaring van mogelijkheden en onmogelijkheden maken het verschil.

Dat “alles kan” is natuurlijk erg mooi en verleidelijk, maar wat zijn de gevolgen.
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Hoe lost u het op?

Het begint bij de inventarisatie van wensen en eisen. Wat is er nodig om de processen

bij uw organisatie te ondersteunen. Daarbij spelen ook de te verwachten ontwikkelingen

binnen uw bedrijf, de markt, de branche een grote rol.

Het duiden van wensen en eisen als belangrijk of “nice to have” is daarnaast van belang

om uiteindelijk te kunnen kiezen uit de vele mogelijkheden die worden geboden.

De volgende vraag is dan of de huidige oplossing die uw organisatie gebruikt dit biedt

of dat een nieuwe toepassing hieraan invulling moet gaan geven. Uiteindelijk gaat het om

het rendement, welke investering dient te worden gedaan en wat levert het op.

Gesprekken met leveranciers en de daarbij behorende productdemonstraties en

presentaties geven inzicht in de mogelijkheden. Het is echter een eenzijdige manier van

communiceren. Niet altijd maakt dat duidelijk of de lading wordt gedekt en of de benodigde

expertise aanwezig is. Een onderzoek voor wat betreft de toepasbaarheid vraagt om een

investering maar zet wensen en eisen af tegen de functionele mogelijkheden. Eventuele

afwijkingen maken duidelijk wat dat dan betekent voor uw organisatie. Daarnaast leert men

de implementatiepartner kennen, want daarmee moet het traject worden ingezet.

Test tijdens en na de inrichting de toepassing altijd goed door. Een goede test-set is

daarbij belangrijk. Het geeft inzicht in de resultaten en in de handelingen die moeten

worden verricht. Een goed moment om alles door te lopen en vast te stellen wat het

betekent. Ook voor gebruikers om te wennen aan een andere werkwijze.

Informatie verstrekken binnen de organisatie over het hoe en waarom bepaalde keuzes

worden gemaakt draagt bij aan de acceptatie. Veranderingen worden niet zomaar

doorgevoerd, daar zijn redenen voor. Een verandering brengt wel met zich mee dat er iets

wordt verwacht van de eindgebruikers. Weet men waarom bepaalde handelingen moeten

worden verricht dan is dat een goede motivator.
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Wie helpt u?

Logres kan u adviseren over de beste oplossingen voor (groot)handel, producerende

en/of project bedrijven. Uw bedrijf, uw medewerkers, uw klanten, de geld-, goederen- en

informatiestromen, dat is waar het om draait. Onze consultants maken daar het verschil. Bij

het implementeren moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Kennis en ervaring zijn

bepalend bij het inrichten van de toepassing.

Onze klanten (MKB) moeten snel en efficiënt kunnen werken. Daarvoor zijn deze

standaard oplossingen gerealiseerd. Niet alleen voor deze oplossing maar ook voor vele

andere oplossingen die van belang zijn voor bedrijven die meewillen in toekomstige

ontwikkelingen.
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Wat doet Logres?

Logres is dé grootste gecertificeerde, landelijk opererende UNIT4 partner en partner van

SAP voor de toepassing SAP Business One. Als oplossing voor de procesindustrie leveren

wij ProcessForce in combinatie met SAP Business One. Voor bedrijven die project

gestuurd werken bieden wij Variatec in combinatie met SAP Business One.

De mogelijkheden van SAP Business One breiden wij uit met oplossingen van Boyum IT.

Allemaal bouwstenen, best of breed, om uw bedrijfsprocessen te ondersteunen. Voor het

maken van operationele en strategische keuzes is informatie op verschillende niveaus

nodig.

Wij gebruiken QlikView voor het presenteren en samenstellen van deze informatie.

Daarmee kunnen onze klanten de prestaties van hun onderneming analyseren.

Transsmart is één van de aanvullende bouwstenen welke wordt gebruikt i.c.m.

SAP Business One en UNIT4 Multivers.

De keuze om met deze leveranciers te werken is weloverwogen gedaan. Omdat we weten

dat u hier het beste mee gediend bent.
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Is Logres voor u de juiste keus?

Wij richten ons op het MKB en dan met name op groothandelsbedrijven, de

procesindustrie en project organisaties.

Al meer dan 20 jaar adviseren wij bedrijven hoe ze hun bedrijfsprocessen efficiënter

kunnen inrichten.

We zien het als onze persoonlijke uitdaging om steeds weer de optimale oplossing voor

ieder specifiek bedrijf te vinden.

V


