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Syspro adviseert Directa barcodes om de voorraadopnames te verlichten
Directa is een van de grootste Britse bedrijven in
industriële en kantoorartikelen. In 2008 vroeg Directa
Syspro een uitgebreid IT-ondersteuningspakket te
leveren, waaronder een volledig specifiek ingericht
Syspro ERP-systeem, Dell-hardware en een netwerk
met ondersteuning voor werken op afstand. De
geboden oplossing moderniseerde de financiële- en
distributieprocessen van Directa. Directa heeft met zijn
Syspro ERP-oplossing nog een stap voorwaarts gezet,
door de voorraadopname te automatiseren via
streepjescodescanners.
Voorraadopname kan voor een bedrijf een lastige
taak zijn als het handmatig moet worden gedaan. Dat
is waarom veel vooruitstrevende bedrijven ons hebben
gevraagd de kracht van streepjescodes voor ze te
introduceren. Met behulp van deze 50 jaar oude
uitvinding worden magazijnen efficiënter en
nauwkeuriger en worden bergen papierwerk, extra
personeel en dagen van controle tussen documenten en
wat op de plank ligt, omzeild.

In één oogopslag
Bedrijf
Directa
Industriesector
Productie en distributie
Fabrikanten,
distributeurs,
importeurs,
exporteurs
en
groothandelaars
in
plakbandsoorten, schuurmiddelen, borden,
bevestigingsmiddelen, gereedschappen en
industriële gebruiksgoederen.
SIC-code
46900 - Niet-gespecialiseerde groothandel
Aantal werknemers
35+
De uitdaging
In eerste instantie deed het bedrijf alleen
onderzoek en ontwikkeling en voldeden interne
spreadsheets. Zodra ze de commerciële
productie-arena betrad, was een volledige ERPoplossing snel nodig.
Oplossing en dienstverlening
Syspro ERP
Managed Services
streepjescodescanners

"Na slechts twee dagen consultancy
begreep Directa hoe de apparatuur voor
gegevensverzameling
van
partijen
werkte en vertrouwden ze er genoeg op
voor hun eerstvolgende balansopname."
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Voordelen
Efficiëntie en nauwkeurigheid voor het
magazijn, waarbij bergen papierwerk, extra
personeel en dagen van controle tussen
documenten en wat op de plank ligt, worden
omzeild.
Balansopname met een dag verkorten
Snelle toegang tot nauwkeurige informatie - de
mogelijkheid om in real-time rapporten te
maken en ze veel sneller dan tevoren te
analyseren
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Toen Directa haar Syspro-oplossing kocht, werden ook
twee
streepjescodescanners
en
een
Zebra
streepjescodeprinter aangeschaft. Directa kocht de
apparatuur
om
met
behulp
ervan
de
magazijnwerkzaamheden en voorraadopnames te
stroomlijnen. Omdat ze een traditioneel bedrijf waren
waarin gegevens handmatig werden verzameld,
besloot Directa ons te bellen voor ondersteuning bij het
invoeren van automatische ID-technologie.

Een vlotte overgang werd verzorgd
Directa was bezorgd over gegevensverlies tijdens de
overgang van een papiersysteem naar een
computergestuurd
voorraadbeheersysteem.
In
samenwerking met Directa werd het het systeem
ingevoerd, zodat de magazijnmedewerkers kon zien
hoe veilig en soepel Syspro is. Na slechts twee dagen
consultancy begreep Directa hoe de apparatuur voor
gegevensverzameling van partijen werkte en
vertrouwden ze er genoeg op voor hun eerstvolgende
balansopname. Nog niet alle 10.000 artikelen hebben
een streepjescode, maar drie grote categorieën zijn
klaar en gereed voor gebruik.
"De consultancy fase verliep voortreffelijk. De
consultant bracht twee dagen bij ons door en leerde
ons hoe we de apparaten met Syspro het beste konden
gebruiken en hoe we onze balansopname konden
stroomlijnen. Hij motiveerde ons echt om het uiterste uit
het Syspro-systeem en de scanners te halen. Hij gaf ons
het vertrouwen dat we nodig hadden om onafhankelijk
met de software te gaan werken. We hopen tijd en
mankracht te besparen. We hopen dat de
inkoopafdeling ontlast wordt, zodat er niet langer
iemand urenlang handmatig alle voorraadgegevens
hoeft te controleren. Syspro zou dat allemaal voor ons
moeten doen via de scanapparaten, waardoor de
voorraadopname iets minder ontmoedigend wordt,"
vertelt Cheryl Thompson, directiesecretaresse bij
Directa.

Gegevensverzameling van partijen stroomlijnt
voorraadopname
De streepjescodescanners van Directa zijn dataentry
devices voor tellen van productpartijen. Ze zijn
geprogrammeerd om automatisch magazijnlocaties,
voorraadcodes en aantallen vast te leggen door
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simpelweg de streepjescode te scannen. Dit elimineert
het gebruikelijke papierwerk en bespaart tijd. De
vastgelegde gegevens worden in het geheugen van de
scanner opgeslagen, in een gewoon tekstbestand,
voordat het geüpload wordt naar Syspro via het
dockingstation van de scanner.

"De
consultancy
fase
verliep
voortreffelijk. De consultant bracht twee
dagen bij ons door en leerde ons hoe we
de apparaten met Syspro het beste
konden gebruiken en hoe we onze
balansopname konden stroomlijnen. Hij
motiveerde ons echt om het uiterste uit
het Syspro-systeem en de scanners te
halen."

De gegevens worden voordat ze geïmporteerd
worden in Syspro gevalideerd, via een standaard op
maat in te richten importprogramma voor de
voorraadopname. Dit geeft Directa snelle toegang tot
nauwkeurige informatie over de fysieke voorraad in
het magazijn en brengt het in overeenstemming met de
voorraad in Syspro.

Directa profiteert van snelle voorraadopnames
Uiteindelijk kunnen alle voorraadopnames worden
uitgevoerd door alleen maar de items in het magazijn
te scannen. Als de artikelen eenmaal gescand zijn, is
het gewoon een kwestie van de voorraadinformatie
naar Syspro sturen via de cradle van de scanner.
Daarna logt de medewerker in op Syspro en na de
import doet het systeem de rest. Het extra voordeel
van het toevoegen van het streepjescodesysteem is de
mogelijkheid om real-time rapporten uit te draaien en
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die veel eerder dan tevoren te analyseren. Het is niet
nodig te wachten tot alle rapporten handmatig zijn
samengevoegd, want het systeem geeft alle informatie
met een druk op de knop.
Directa is erg tevreden met het bedieningsgemak en
heeft ons om een offerte gevraagd voor extra
scanners. Directa zal straks 4 scanners en cradles
hebben zodat ze continu kunnen worden opgeladen.
"We doen elk kwartaal een voorraadopname, wat
eerder veel handmatig, arbeidsintensief werk
opleverde, doordat iemand alle informatie fysiek
moest optellen. We hebben in ons testbedrijf tot nu toe
een
voorraadopname
uitgevoerd
met
de
scanapparaten en zijn geen problemen tegengekomen.
In totaal zullen we met behulp van de apparaten onze
balansopname met een dag verkorten.
Waar een voorraadopname ons vroeger twee tot drie
dagen kostte, konden we het nu doen in minder dan
twee dagen, waardoor we meer tijd hadden voor
andere aspecten van ons werk," legt Chery Thompson
uit.

"In totaal zullen we met behulp van de
apparaten onze balansopname met een
dag
verkorten.
Waar
een
voorraadopname ons vroeger twee tot
drie dagen kostte, konden we het nu
doen in minder dan twee dagen,
waardoor we meer tijd hadden voor
andere aspecten van ons werk."
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