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Fiddes Payne verbetert het inzicht in haar voorraad met Syspro
Fiddes Payne, leverancier van Jamie Oliver, Disney,
Mr. Men en merkbakproducten voor consumenten en
merkkruiden en -specerijen, heeft geïnvesteerd in een
Syspro ERP-systeem.
Het nieuwe, volledig geïntegreerde Enterprise Resource
Planningssysteem (ERP) ging in juni 2010 van start en
heeft al een fantastische impact gehad op Fiddes
Payne, door te helpen haar voorraadinvesteringen met
meer dan € 630.000 terug te brengen.

In één oogopslag
Bedrijf
Fiddes Payne limited
Industriesector
Productie en distributie
 Bakproducten/specerijen en kruiden
SIC-code
 10840
 Productie van kruiden en specerijen
Aantal werknemers
80

"Syspro voldoet aan alle eisen als een
rendabel, geïntegreerd systeem. Het
nieuwe ERP-systeem geeft ons inmiddels
veel meer zicht en controle over onze
voorraad, wat ook onze inkoopafdeling
heeft verbeterd," zegt Hazel Barton.
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De uitdaging
 Ongelijksoortige systemen leiden tot inefficiënte
gegevensinvoer, onnauwkeurige facturering en
grote voorraden
Oplossing en dienstverlening
 Full Manufacturing, Distribution en Financial ERP
Voordelen
 Nauwkeurigere facturering en meer tijd voor
klantenservice
 Voorraad met meer dan € 630.000
teruggebracht.
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Syspro heeft de verouderde systemen vervangen
waardoor een beter rendement en heeft dubbele
gegevensinvoer uitgesloten door een gecentraliseerde
bron van managementinformatie en -rapporten te
creëren. "Syspro voldoet aan alle eisen als een
rendabel, geïntegreerd systeem. Het nieuwe ERPsysteem brengt ons inmiddels veel meer zicht en
controle over onze voorraad, wat ook onze
inkoopafdeling heeft verbeterd. Voor onze klanten zal
het ons serviceniveau en de algemene tevredenheid
verhogen door betere en nauwkeurigere facturering,"
vertelt Hazel Barton, financial controller bij Fiddes
Payne.
Een belangrijke vereiste van het nieuwe Sysprosysteem was de integratie tussen de productie-,
financiële- en distributieafdelingen. Het bedrijf zocht
meer inzicht in de zaken en een beter voorraadbeheer.
Syspro is inmiddels geïnstalleerd en wordt beheerd
door de interne IT-afdeling van Fiddes Payne. Fiddes
Payne
is
een
grote
leverancier
van
consumentenbakproducten, specerijen en kruiden. Door
voortdurende creativiteit biedt het bedrijf innovatieve
producten van topkwaliteit, die een grote mate van
klanttevredenheid met zich meebrengen. Het bedrijf
werkt volgens de BRC (British Retail Consortium)certificering voor hun productiestandaarden.

"Voor onze klanten zal het ons
serviceniveau
en
de
algemene
tevredenheid verhogen door betere en
nauwkeurigere facturering,"
vertelt
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