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Syspro voorziet het management van Protean van Hi-Pa Drive
Protean Electric, pionier op het gebied van schone
technologie, heeft met Syspro een contract gesloten
voor de levering van een integrale Syspro Enterprise
Resource Planning (ERP)-oplossing ter ondersteuning
van de snelle groei- en uitbreidingsplannen van het
bedrijf. De grensverleggende fabrikant van groene
aandrijvingssystemen voor auto's is begonnen met de
implementatie, met een geplande deadline in januari
2010.

In één oogopslag
Bedrijf
Protean Electric Limited
Industriesector
Productie en distributie van elektrische motoren voor
de autobranche
SIC-code
27110
Fabricage van elektrische motoren, generatoren
en transformatoren

"We kozen Syspro omdat we geloven
dat het met ons meegroeit en het past
het best bij ons bedrijf. We willen dat
Syspro ons voorziet van alle informatie
om ons bedrijf real-time en efficiënt te
beheren, met volledig inzicht in elke
aspect
van
onze
organisatie,
nauwkeurige management-rapporten en
traceerbaarheid,"
vertelt
Sylvie
Nonhebel.
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Aantal werknemers
60+
De uitdaging
Het bedrijf zag een periode van enorme groei,
wat betekende dat hun bestaande systemen de
klantenservice in combinatie met de interne
efficiëntie niet meer konden ondersteunen.
Oplossing en dienstverlening
Full ERP met Inkoop, Engineering, Productie,
Distributie & Financiën.
Voordelen
Het niveau van de klantenservice bij Protean is
gehandhaafd, terwijl de uitval verminderd is en
fouten door het opnieuw invoeren van informatie
vrijwel zijn uitgebannen.
Managementbeslissingen worden gemaakt op
basis van real-time gegevens van de hele
organisatie.
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"Onze leverancier heeft het Syspro-systeem aangepast
aan de specifieke wensen van Protean Electric voor
een volledig geautomatiseerd beheer van de financiën,
inkoop, productie, engineering en distributie. De
investering in het systeem onderbouwt het streven naar
uitstekende klantenservice en een hoger rendement, het
tegengaan van verspilling en real-time inzicht in de
hele organisatie.

Het revolutionaire Hi-Pa Drive systeem van Protean
Electric is een krachtige, lichte en schone krachtbron
voor Hybride en Plug-in voertuigen. Het systeem is een
in de wielen geïntegreerde alternatieve voortstuwing
voor voertuigen van allerlei formaat, die ontwikkelaars
meer kracht biedt per kilo, meer energie terugwinning,
een
groter
bereik
en
meer
marge
en
designmogelijkheden. Met behulp van deze
intelligente, schone technologie kunnen autofabrikanten
winstgevende plug-in hybride auto's maken, met een
superieur bereik, lagere kosten en aantrekkelijker
ontwerpen.

"We kozen voor Syspro omdat we geloven dat het met
ons meegroeit. Van alle andere producten die we
bekeken, paste dit het best bij ons bedrijf. Het zal ons
begeleiden door de veranderingen, die we tegen
zullen komen als het bedrijf groeit wanneer de vraag
naar ons revolutionaire, elektrische Hi-Pa-systeem
toeneemt. We willen dat Syspro ons voorziet van alle
informatie om ons bedrijf in real-time effectief te
beheren, met volledig inzicht in elk aspect van onze
organisatie, nauwkeurige management rapporten en
traceerbaarheid," vertelt Sylvie Nonhebel, inkoop- en
projectmanager bij Protean Electric.
"Het implementatieplan is uitstekend en het modulaire
ontwerp van Syspro maakt het een zeer rendabele
oplossing. Mochten we meer van het systeem vergen,
dan kunnen we het uitbreiden. Het voorziet in een
toekomstbestendige investering voor het bedrijf," voegt
ze eraan toe.
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