RPersberichtfffdddddddd
Persbericht
Bevan Group

Syspro geeft Bevan Group een nieuwe stimulans
Bevan Group, een van de toonaangevende bouwers
van carrosserieën in het Verenigd Koninkrijk, wil met
een gecentraliseerde en volledig geïntegreerde
Syspro ERP-oplossing de zakelijke flexibiliteit
verbeteren en sneller op klanten kunnen reageren.
Met een productie-, financieel-, en distributiesysteem
van Syspro krijgt Bevan Group een krachtige,
eenvoudig te gebruiken softwareoplossing die inzicht
geeft in al haar productieprocessen, het rendement
bevordert, kosten bespaart en de uitbreiding van
het bedrijf ondersteunt.

In één oogopslag
Bedrijf
Bevan Group
Industriesector
Productie en distributie
SIC-code
29201
Productie van carrosserieën (koetswerk) voor
voertuigen (behalve caravans)
Aantal werknemers
100+
De uitdaging
Productie-, financiële- CRM en nazorgsystemen
werkten prima, maar waren niet geïntegreerd.

"De belangrijkste reden was onder
andere de gescheiden systemen, die
we gebruikten voor onze financiën,
CRM, nazorg- en productiefuncties te
vervangen door een nieuwe, volledig
geïntegreerde oplossing, die ons in de
stroomlijning van onze bedrijfsprocessen kon bijstaan", vertelt Lee
Dimmock
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Oplossing en dienstverlening
Volledig geïntegreerde ERP-oplossing met extra
Field Service Module.
Voordelen
Directie heeft veel meer grip op de zaak, met
heldere, recente informatie en toegenomen
rendement.
Nauwkeurige traceerbaarheid van partijen
heeft geleid tot tevredenheid bij klanten.

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn erkend.
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"We hadden een selectie van drie bedrijven voor
demonstratie en evaluatie. Syspro stak er niet alleen
bovenuit als beste, maar het projectteam gaf ons
een duidelijk beeld van hoe ons bedrijf baat zou
hebben bij de voorgestelde oplossing," vertelt Lee
Dimmock, Group Operations Director bij Bevan
Group. Hij voegt eraan toe: "De belangrijkste reden
was onder andere de gescheiden systemen, die we
gebruikten voor onze financiën, CRM, nazorg- en
productiefuncties te vervangen door een nieuwe,
volledig geïntegreerde oplossing, die ons in de
stroomlijning van onze bedrijfsprocessen kon
bijstaan."

De Bevan Group biedt vanuit haar vier vestigingen
in de West Midlands uitgebreide constructie-,
reparatie- en onderhoudsdiensten voor commerciële
voertuigen van logistieke bedrijven uit het hele
Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf levert een scala aan
carrosserieservices, van droge vracht in grote
hoeveelheden,
tot
unieke
ontwerpen
en
specialistische voertuigen. Om verzekerd te zijn van
een consistent en betrouwbaar kwaliteitsproduct
voor een groot aantal transport- en operationele
doeleinden,
heeft
het
een
voortdurend
investeringsprogramma voor de vijf bedrijfsdivisies.

Syspro gaat Bevan Group voorzien van een systeem
voor 12 gebruikers, met MRP, Advanced Planning &
Scheduling, Field Service, CRM, Human Resources,
Payroll, Time & Attendance en Shop Floor Data
Capture.

"Wij verwachten dat Syspro ons veel meer controle
zal geven over onze zaak, het rendement bevordert
en dat we duidelijkere informatie krijgen dan
voorheen. In combinatie met onze vraag naar
nauwgezette,
traceerbare
kwaliteitscontrole
gegevens zal het zowel onze klanten als onszelf
intern makkelijker tevreden stellen," vertelt Lee
Dimmock.
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