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Robert Mart moderniseert zijn verpakkingen met een Syspro automatische
Data uitwisseling
Flexibele verpakkingsproducent Roberts Mart & Co Ltd
uit Leeds installeert een nieuw Syspro Enterprise
Resource Planning (ERP)-systeem om aan beide zijden
van de organisatie de efficiëntie te verbeteren: Romar,
dat polyethyleenfolie maakt, en Roberts Mart, dat de
folie omvormt tot een breed scala aan
verpakkingsoplossingen.
Het
gefaseerde
implementatieproject is flink gevorderd en de
organisatie gebruikt de financiële modules van Syspro
voor zowel Roberts Mart als Romar.

Voordelen
Met de investering in de nieuwste Syspro versie
verwacht Roberts Mart & Co. een groot aantal
voordelen als het systeem eenmaal draait. Een kleine,
maar belangrijke functie die nu al resultaten levert, is
DataSwitch. Het is een klein, eenvoudig te installeren
hulpprogramma, dat een snelle methode biedt voor het
bijhouden van informatie per SKU (Stock-Keeping Unit).

"Toen we eenmaal met de installatie van
Syspro van start gingen, zagen we de
behoefte voor het eenvoudig beheren
van de vele duizenden SKU-codes en
registers van ruwe materialen en
voltooide producten." - Simon Roberts.
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In één oogopslag
Bedrijf
Robert Mart
Industriesector
Productie
Verpakking
SIC-code
22220
Fabricage van plastic verpakkingsproducten
Aantal werknemers
130+
De uitdaging
Efficiëntieverbeteringen stimuleren
Eenvoudiger beheer van de vele duizenden
SKU-codes en registers
Doorlooptijden actueel houden
Grote hoeveelheid gegevens
Oplossing en dienstverlening
Syspro
DataSwitch
Advanced Planning & Scheduling (APS)
Gegevens importvoorziening
Voordelen
De fysieke taak van registers updaten is
overbodig
Live gegevens overgezet naar Syspro, wat de
planners helpt
Heel eenvoudig om iedereen op werktempo te
houden
Beter gebruik maken van werktijd, door geen
handmatige updates te hoeven doen
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Met DataSwitch is het mogelijk om informatie per SKU
(Stock-Keeping Unit) actueel te houden op een snellere
manier. DataSwitch exporteert gegevens vanuit Syspro
naar Excel spreadsheets, waardoor gebruikers handig
duizenden records kunnen invoeren en updaten, zonder
door al de betreffende schermen in het ERP-systeem te
hoeven gaan.
De innovatieve importvoorziening voor Excel-gegevens
zorgt ervoor dat gebruikers informatie in de
spreadsheets kunnen verbeteren en aanvullen om
vervolgens de database van Syspro gevalideerd te
kunnen vullen.
Simon Roberts, commercieel directeur, en Claire
Fitzsimmons, customer service manager bij Roberts
Mart, doen hun verhaal.

"Door de gebruikssnelheid wordt het
fysiek updaten van de records beperkt
tot een paar uur, terwijl dat met de oude
manier een paar dagen kostte," zegt
Simon Roberts.

"Toen we eenmaal met de installatie van Syspro van
start gingen, zagen we de behoefte voor het
eenvoudig beheren van de vele duizenden SKU-codes
en records zowel van ruwe materialen en voltooide
producten. Van al deze goederen moet de prijs
regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt. Ook
moeten we de doorlooptijden actueel houden, wanneer
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er een probleem is met een leverancier of om
tegemoet te komen aan veranderde eisen bij de klant,"
vertelt Simon Roberts.
De standaardaanpak, legt Simon Roberts uit,
betekende dat elk record individueel geüpdatet moest
worden, wat een aanzienlijke hoeveelheid tijd kostte.
Dit was iets dat we wilden vermijden, dus vroegen we
Syspro om een oplossing.
"Zij raadde ons aan om de Excel Data Importvoorziening eens te bekijken. Een demonstratie liet ons
zien dat we via die software alle SKU-codes en
records uit Syspro naar een spreadsheet kunnen
exporteren, zodat we ze snel kunnen updaten en ze
weer kunnen importeren in ons ERP-systeem. Door de
gebruikssnelheid wordt het fysiek updaten van de
records beperkt tot een paar uur, terwijl dat op de
oude manier een paar dagen kostte," zegt Simon
Roberts.
Claire Fitzsimmons voegt eraan toe: "Wij beheren een
zeer grote hoeveelheid gegevens via SKU-codes voor
gereed product en ruwe materialen. De Data Importvoorziening biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke
methode om de informatie actueel te houden. Ik kan er
ook via de spreadsheets gegevens mee wissen. Dit
actualiseert de records in Syspro, zodra het weer in het
systeem geïmporteerd wordt. De mogelijkheid om de
verscheidene updates in een spreadsheet op deze
manier aan te brengen is een belangrijk tijdbesparend
voordeel."
Volgens Claire Fitzsimmons biedt de Data Importvoorziening ook voordelen voor de fabrieksplanning,
"We moeten doorlooptijden kunnen toewijzen aan de
SKU code van elk ruw materiaal. Dit is belangrijk, want
deze doorlooptijden sturen ons 'best of breed' APS
(Advanced Planning and Scheduling System) aan. Deze
tijden veranderen regelmatig en het zou een enorme
klus zijn om elke maand de records handmatig aan te
passen, soms zelfs wekelijks, als je bedenkt dat we
meer dan 3500 SKU's hebben voor ruw materiaal,"
zegt ze.
"We kunnen ook selectief zijn en gegevens updaten,
terwijl we bezig zijn. Dit betekent dat de gegevens die
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naar Syspro worden gestuurd bijna real-time zijn, wat
wederom de planners helpt. Het betekent dat, zodra
er iets in Syspro is verbeterd, dat in het APS-systeem
ook het geval is."

zou Claire voortdurend bezig zijn met het updaten. Dus
verlaagt dit niet alleen haar workload, we kunnen ook
haar tijd beter inzetten, in plaats van toezien hoe een
groot gedeelte ervan wordt opgeslokt door het
actualiseren van het systeem," zegt Simon Roberts.

De Data Import-voorziening is ook handig voor het
beheren van andere SKU-registers dan doorlooptijden
van meerdere, vergelijkbare goederen, waarbij
meerdere velden van de registraties tegelijk kunnen
worden geactualiseerd.

"We kunnen ook selectief zijn en
gegevens updaten, terwijl we bezig zijn.
Dit betekent dat de gegevens die naar
Syspro worden gestuurd bijna real-time
zijn, wat wederom de planners helpt. Het
betekent dat, zodra er iets in Syspro is
verbeterd, dat in het APS-systeem ook
het geval is."
"De updates van de SKU-codes zijn de meest directe
en duidelijkste voordelen, maar we zien ook dat het
handig is voor eenvoudiger beheer van alle andere
gegevensvelden in de database. Als je meerdere
records hebt van verschillende goederen, zou het
bijvoorbeeld veel tijd kosten als je die allemaal
handmatig zou moeten wijzigen. Op deze manier kan
dat allemaal direct worden gedaan," vertelt Claire
Fitzsimmons.
Zowel Simon Roberts als Claire Fitzsimmons
onderstrepen het gemak waarmee de Data Importvoorziening werd geïnstalleerd.
"Het kostte een halve dag bij ons, met de installatie
inbegrepen. De software-installatie duurde maar een
uur. De rest van de tijd werd gebruikt om mij uit te
leggen hoe de software moet worden gebruikt. Als je
bekend bent met de manier waarop Syspro werkt, is
het heel makkelijk om dit te leren, dus de training is
minimaal," vertelt Claire Fitzsimmons.
"Als we niet geïnvesteerd hadden in deze software,
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