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Projectgestuurd

“Noodzaak van organiseren”
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Waar gaat het om?

Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is

daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk een project te kunnen opbouwen

waarin alle componenten zijn vertegenwoordigd. Denk daarbij aan materialen, resources,

calculaties, planning. Op basis daarvan kunnen beslissingen worden genomen.

Inzicht vertelt ons bijvoorbeeld wanneer materialen dienen te worden besteld om deadlines

van projecten te halen. Inzicht in kosten, marges, risico’s. Is er voldoende capaciteit om op

tijd te kunnen produceren. Wat betekent het als er om welke reden dan ook materialen te

laat worden geleverd, extra kosten dienen te worden gemaakt, capaciteitsproblemen

ontstaan en planningen daarop moeten worden aangepast.

Het afhankelijk zijn van vele factoren maakt het dat er dynamiek is. Een goede organisatie

zorgt ervoor dat risico’s worden ingedamd, afwijkingen snel inzichtelijk zijn en dat de con-

sequenties van het bijsturen duidelijk zijn.
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Hoe komt het?

Er zijn nogal wat zaken die er voor kunnen zorgen dat er zand in de geoliede machine

komt. Het domino effect doet er in een aantal gevallen nog eens een schepje bovenop, als

er één steentje valt…..

Vakmanschap staat natuurlijk voorop, zoals altijd. Maar als gegevens niet of nauwelijks

worden vastgelegd, informatie niet wordt gedeeld, men afhankelijk wordt van personen, er

door bepaalde oorzaken prioriteiten moeten worden gesteld en beslissingen dienen te wor-

den genomen en de gevolgen daarvan kunnen niet of onvoldoende worden overzien dan

stapelen de problemen zich op.

Kortom, het gebrek aan organisatie en informatie breekt op. In de hectiek van het moment

is een verkeerde keuze snel gemaakt.
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Wat betekent het?

Het kan betekenen dat een organisatie het overzicht verliest en er op ad-hoc basis

besluiten worden genomen. Als daarnaast de interne communicatie niet op orde is dan

heeft dit gevolgen voor het logistieke proces. Dat vertaalt zich vervolgens in verlies van

uren bij resources (medewerkers, machines, afdelingen), bijkomende kosten om zaken op

te lossen, leveranciers welke niet zijn geïnformeerd waar het gaat om bestellingen en

leveringen, onvoldoende voorraad, een onoverzichtelijke planning en klanten die

uiteindelijk ontevreden zijn over het geleverde product en/of het tijdstip van levering.

Er wordt geadministreerd maar er is sprake van informatie eilanden. De informatie is in dat

geval niet geïntegreerd. Verschillende afdelingen houden op papier, in spreadsheets of

met andere systemen bij wat er dient te worden uitgevoerd. Als daarin iets wordt gewijzigd

dan werkt dat niet door in andere systemen. Bijvoorbeeld de leverdatum van een project

wordt vervroegd maar werkt niet door in bestellingen of beschikbaarheid van resources.

Ook wordt er geen signaal afgegeven als er een knelpunt ontstaat.

De verschillende stromen en disciplines werken elkaar op die manier tegen in plaats van

gezamenlijk de kar de goede richting op te trekken.

Risico’s moeten worden uitgesloten of beperkt. Is de informatie op basis waarvan

calculaties worden gemaakt up-to-date wat uiteindelijk een winstgevend project oplevert.
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Hoe lost u het op?

De oplossing is duidelijk, het gaat om organisatie. Om maar eens een aantal zaken te

noemen. Duidelijke afspraken aangaande te volgen procedures, heldere

verantwoordelijkheden op verschillende niveaus, strakke beslissingstrajecten, escalatie

mogelijkheden, interne en externe communicatie en de informatievoorziening.

Natuurlijk zijn niet alle projectorganisaties gelijk. Alleen al de omvang/soort van projecten

maakt een wereld van verschil. De branche, weinig of veel projecten, kleine of grote pro-

jecten, standaard of complexe projecten, geen of juist wel externe partijen betrokken.

Om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen dient informatie te worden vastgelegd en

beheerd. Er is bijna niet aan te ontkomen om, waar het gaat om informatievoorziening, de

processen te ondersteunen met IT oplossingen. Een geïntegreerde oplossing waarin alle

informatie wordt vastgelegd. CRM, verkoop, calculatie, planning , inkoop, voorraad,

projecten, productie, service en onderhoud, uren, verbruik, financieel, koppelingen met

andere systemen, ketenintegratie. Er is veel mogelijk tegenwoordig.

Het hebben van informatie betekent ook het vastleggen van informatie. Dat vraagt om

discipline en een heldere uitleg over het hoe, wat , waarom. Er is geen standaard oplossing

die geschikt is voor alle branches en alle soorten van projecten. Bovenstaand hebben wij al

een bescheiden aantal mogelijkheden genoemd.

Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Wat levert het op als knelpunten worden

opgelost. Uiteindelijk gaat het om het rendement van een dergelijke investering.
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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.

V



Logres Business Solutions B.V.

Thorbeckelaan 16

3771 EG BARNEVELD

Telefoon: 0342—42 15 00

Website: www.logres.nl

E-mail: info@logres.nl

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.
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