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Syspro maakt een gieterij warm voor toekomstig succes
Een geavanceerde gieterij maakt haar fabriek gereed
voor toekomstig succes met behulp van Syspro ERP.
Syspro heeft de aanbesteding gewonnen voor de
levering van een geïntegreerd Syspro Enterprise
Resource Planning (ERP)-systeem aan Chamberlin & Hill
Castings.

In één oogopslag
Bedrijf
Chamberlin & Hill Castings Limited
Industriesector
Productie

Het zal de directie van C&H Castings in staat stellen
een compleet beeld hebben van de productie door een
duidelijk inzicht in de processen, de procedures en de
kosten.

SIC-code
24540
Gieten van overige, niet ijzeren metalen

Het nieuwe systeem vervangt het oude Enterprise
Resource Systeem en handmatige spreadsheets.

Aantal werknemers
200+

"Syspro zal zicht geven op alle
opdrachten in het systeem, waardoor we
onze smelt- en gietprocessen op elkaar
kunnen afstemmen. Het nieuwe systeem
zal ook ons voorraadbeheer verbeteren
en een duidelijk beeld geven van de
materialen en wanneer ze nodig zijn,"
vertelt Mark Hotchin.
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De uitdaging
Het oorspronkelijke ERP-systeem was erg oud en de
aansturing was gebaseerd op spreadsheets en
handmatige correcties.
Oplossing en dienstverlening
Basis ERP & volledige financials
Voordelen
Het initiële 'luisterstadium' resulteerde in een
zorgvuldig op maat gemaakte oplossing die C&H
volledige controle geeft van werkorders tot en met
verzending en facturering. Dit alles werd bereikt met
minder administratie tijd, die eerder nodig was voor
het genereren van handmatige rapporten.
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"Met het nieuwe Syspro ERP-systeem krijgen we een
veel helderder beeld van onze zaak, waardoor we de
doelstelling voor verbeterde toegang tot management
informatie kunnen halen. De leverancier heeft goed
geluisterd naar onze behoeften en past het nieuwe
systeem voor ons aan. Hierdoor kunnen we elk aspect
van het bedrijf zien en in de gaten houden, met een
druk op de knop. We hebben een veel beter inzicht,
van werkorders tot het gereed product en de
verzending," zegt Mark Hotchin, financiële directeur
van C&H Castings.

Chamberlin begon in 2007 aan een onderzoek naar
de systeem wensen van de hele groep en koos
uiteindelijk voor Syspro om dit hele proces te
begeleiden.
Het Syspro systeem van C&H Castings wordt
geconfigureerd met de nadruk op zowel productie als
de financiën. Als Syspro eenmaal draait, heeft het
bedrijf nog strakkere controle over het productieproces
en de kosten.
"Syspro zal zicht geven op alle opdrachten in het
systeem, waardoor we onze smelt- en gietprocessen
op elkaar kunnen afstemmen. Dit is enorm belangrijk
want als dit niet goed gebeurd, kan het tot schroot
leiden. Het nieuwe systeem zal ook ons
voorraadbeheer verbeteren en een duidelijk beeld
geven van de benodigde materialen en wanneer ze
nodig zijn. Als extra voordeel verwachten dat we met
behulp van Syspro transportkosten en opdrachtkosten
te kunnen inschatten," concludeert Mark Hotchin.

C&H Castings is onderdeel van de Chamberlin plc
bedrijfsgroep die gespecialiseerd is in complexe,
ijzeren gietstukken en technische producten voor een
scala aan industrieën, wereldwijd. De producten van
het bedrijf worden gebruikt door een brede groep
klanten, die goed ontworpen oplossingen nodig
hebben voor verschillende sectoren, waaronder de
spoorwegen,
defensie,
hydraulischeen
automobielindustrie en toepassingen in gevaarlijke
omgevingen.
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