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Kirton Healthcare integreert A.J. Way met de volgende generatie Syspro ERP
Meubelproducent Kirton Healthcare installeert een nieuw
productie-, accounting- en distributiesysteem van Syspro,
om de integratie te bevorderen van A.J. Way, firma
voor gespecialiseerde stoelen, met de rest van de
groep.
Kirton nam A.J. Way uit Highcombe over in juli 2010. De
Syspro ERP (Enterprise Resource Planning) -software
geeft het managementteam van het bedrijf een cruciaal
overzicht in
belangrijke bedrijfsinformatie, die
momenteel nog in een aantal aparte systemen staat.
Kirton Healthcare is een trouwe klant van Syspro ERP en
de eerste software werd al meer dan 10 jaar geleden
geïnstalleerd bij hun vestiging in Haverhill. Het bedrijf
heeft pas een upgrade uitgevoerd naar de nieuwe en
krachtige Syspro-versie 6.1, die dankzij intelligente
software onnodige kosten elimineert en zo een betere
cashflow genereerd.

"We weten wat we kunnen verwachten van
Syspro. Het is een krachtig, eenvoudig te
gebruiken, volledig geïntegreerd systeem,
dat ons een volledig beeld geeft van
belangrijke informatie over de gehele A. J.
Way onderneming," zegt Directeur
Beverly Wharton.
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In één oogopslag
Bedrijf
A.J. Way
Industriesector
Productie en distributie
Meubels voor gezondheidszorg
SIC-code
31090
Productie van overige meubels
Aantal werknemers
50+
De uitdaging
Kirton, al meer dan tien jaar een Syspro-gebruiker,
kocht A.J. Way uit High Wycombe, dat geïntegreerd
moet worden in de groep.
Oplossing en dienstverlening
Kirtons bestaande Syspro-systeem werd uitgerold naar
het nieuwe bedrijf.
Voordelen
Het opnieuw invoeren van gegevens was niet meer
nodig, wat minder fouten en administratie-tijd
opleverde. Maar het is net zo belangrijk dat het
management nu via krachtige rapportage-functies
hun processen kunnen analyseren, wat verspilling
vermindert en de cashflow verbetert.
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Het was volgens Kirton Healthcare een eenvoudige
beslissing om Syspro uit te breiden naar A .J. Way.
"De keuze om A.J. Way met behulp van Syspro op een
lijn te brengen met de rest van de Kirton Healthcare
Group was een logische keuze. We zijn erg tevreden
met het systeem en de ondersteuning die we van de
consultants ontvangen. "We weten wat we kunnen
verwachten van Syspro. Het is een krachtig, eenvoudig
te gebruiken, volledig geïntegreerd systeem, dat ons
een volledig beeld geeft van belangrijke informatie
over de gehele A.J. Way-onderneming," zegt Directeur
Beverly Wharton.
"De 'can-do' aanpak van de Syspro consultants
betekent dat de software-installatie en de integratie in
het bedrijf snel verlopen. We kunnen de A.J. Wayonderneming naar een geavanceerder zakelijk
softwareplatform tillen, weg van de bestaande
informatiezuilen. De software stelt ons in staat de zaak
vooruit te brengen, de processen te verbeteren en
verandering te stimuleren," voegt Beverly Wharton
eraan toe.
De nieuwe release van Syspro 6.1 biedt bedrijven als
Kirton Healthcare substantiële mogelijkheden, gericht
op nieuwe Business Process Managementfuncties, die
uniek zijn voor de geavanceerde Enterprise Resource
Planning (ERP)-oplossing, geschikt voor middelgrote
fabrikanten en distributeurs. De innovatieve SEAM3
(Syspro Enterprise Analysis Modelling, Monitoring and
Management)-functies in Syspro 6.1 tillen het
operationele rendement naar een nieuw niveau, door
bedrijfsprocessen die uniek zijn voor de klant te
herkennen en ze tijdens de ERP-implementatie
automatisch uit te lijnen en opnieuw vorm te geven.

Wat achtergrond van Kirton Healthcare
Kirton
Healthcare
is
een
leverancier
van
hoogwaardige, specialistische zitplaatsen voor
moeilijke omgevingen en recenter ook douche-, toileten commodestoelen. Het bedrijf levert onder andere
aan de NHS en andere organisaties in de
gezondheidszorg en aan particulieren.
Het bedrijf ontwerpt, produceert en installeert verder
ook zintuiglijke speelomgevingen onder de merknaam
SensoryPlus en produceert de Endura-serie robuuste
meubels voor veeleisende, drukke en beveiligde
plaatsen. Kirton Healthcare heeft onlangs A.J. Way
overgenomen, fabrikant van stoelen met hoge zittingen
en sta-op fauteuils.

Syspro doet dat door heldere informatie te geven en
een
overzicht
van
hun
productieen
distributiemogelijkheden en hoe ze daarmee hun
klanten tegemoet kan komen. Deze informatie is direct
beschikbaar via de gebruiksvriendelijke, grafische
schermen
van
Syspro
en
de
zakelijke
rapportagefuncties. Dit helpt onze klanten ook om hun
bedrijfsprocessen aan te passen als de markt
verandert.
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