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Syspro levert ERP-systeem aan de bekroonde verpakkingsproducent Weir &
Carmichael
De bekroonde verpakkingsproducent Weir &
Carmichael uit Liverpool heeft geïnvesteerd in een
nieuw ERP-systeem en de keus is gevallen op Syspro.
Het managementteam van Weir & Carmichael
verwacht dat deze nieuwe bedrijfssoftware het bedrijf
een integraal overzicht zal bieden van alle
managementinformatie en de administratieve werkdruk
zal verlichten. Het systeem zal daarnaast voor tijd- en
kostenbesparingen zorgen door een einde te maken
aan data duplicatie en de noodzaak om standalone
systemen te gebruiken.
Syspro zal alle processen op het gebied van financiële
administratie, orderbeheer, productie en distributie van
Weir & Carmichael van begin tot eind automatiseren.
Het systeem biedt verder een geïntegreerd contact
management system (CMS) en naadloze integratie met
Microsoft Office en het e-mailsysteem van Weir &
Carmichael.

“Het team van Syspro gaf blijk van
inzicht in onze bedrijfsvoering. Het was
in staat om aan te tonen dat Syspro de
vereiste niveaus van automatisering en
schaalbaarheid bood in combinatie met
een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden
die
het
systeem
toekomstproof maken”, aldus Stephen
Williams.
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In één oogopslag
Bedrijf
Weir & Carmichael
Industriesector
Productie en distributie
 Verpakkingsoplossingen
SIC-code
 22220
Productie van kunststof verpakkingsproducten
Aantal werknemers
45+
De uitdaging
 Het
verouderde
bedrijfssysteem
functioneerde alleen nog maar met
arbeidsintensieve, handmatige workarounds
 Het ontbreken van een koppeling met Microsoft
Office en het e-mailsysteem bemoeilijkte het
beheer van de Supply Chain
Oplossing en dienstverlening
 Accounting
 Order Management
 Manufacturing
 Distribution
Voordelen
 Dankzij het gebruik van een centrale database
hoeven gegevens slechts één keer te worden
ingevoerd. Dit zorgt voor tijdbesparingen en
voorkomt fouten
 De complexe Supply Chain kan nu naadloos
worden beheerd. De snel veranderende prijzen
worden in real time in Syspro bijgewerkt
 Dankzij de vakkundige hulp van de Syspro
consultants beschikt de verpakkingsproducent nu
over alle interne kennis en vaardigheden die
nodig zijn om het kernsysteem verder uit te
breiden
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De Syspro consultants hebben het ERP-systeem zodanig
voor Weir & Carmichael ingericht dat de
aanvoerketen eenvoudiger kan worden beheerd. Dit
omvat o.a. de import van verpakkingsmateriaal en
gaat gepaard met schommelende olieprijzen en kosten
voor het laden, lossen en opslaan van materiaal.
“Ons verouderde systeem had het einde van zijn
levenscyclus bereikt. We moesten allerhande
kunstgrepen toepassen om ervoor te zorgen dat het
naar behoren functioneerde. Hierdoor waren we
gedwongen om met verschillende spreadsheets en
handmatige systemen te werken. Dit resulteerde in
dubbele gegevensinvoer en extra werk. Met Syspro
kunnen we al onze gegevens opslaan in één centrale
database. Onze medewerkers hebben zo direct
toegang tot alle informatie die zij nodig hebben. De
mogelijkheid om snel informatie op te vragen en het
feit dat we gegevens slechts één keer hoeven in te
voeren, komt onze bedrijfsefficiëntie en de
klantentevredenheid zonder meer ten goede”, aldus
Stephen Williams, financieel directeur bij Weir &
Carmichael.
Stephen Williams geeft aan dat het geen sinecure was
om een goed vervangend bedrijfssysteem te vinden. Er
zijn namelijk verschillende softwarepakketten op de
markt verkrijgbaar die veel op elkaar lijken en legio
functies en mogelijkheden bieden.
“We evalueerden verschillende op Windows
gebaseerde systemen, maar Syspro bleek de beste
match voor ons te zijn. Het team van Syspro gaf blijk
van inzicht in onze bedrijfsvoering. Het was in staat om
aan te tonen dat Syspro de vereiste niveaus van
automatisering en schaalbaarheid bood in combinatie
met een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden
die het systeem toekomstproof maken.

Het familiebedrijf Weir & Carmichael werd in 1955
opgericht. Het levert al meer dan 50 jaar flexibele
verpakkingsoplossingen
aan
diverse
Britse
bedrijfssectoren. Het productaanbod omvat onder
meer zakken, tassen en recyclingcontainers. De
verpakkingsproducent
geniet
een
uitmuntende
reputatie op het gebied van kwaliteit en
dienstverlening en is voor ISO9001 en ISO14001
geaccrediteerd. Weir & Carmichael is bekroond met
verschillende prijzen, zoals de Liverpool Daily
Post Regional Business Green Awards. Het bedrijf
behaalde de tweede plaats tijdens de Merseyside
Innovation Awards met zijn unieke herbruikbare
transportverpakking Britwarp.

Het biedt ons daarnaast de mogelijkheid
om Syspro CMS te integreren, zodat we
ons huidige standalone CMS niet langer
nodig hebben”, aldus Stephen Williams.
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