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Icon Scientific kiest voor Syspro na een analyse van de ERP - markt
\

Icon Scientific, de innovatieve leverancier van proces
analyse apparatuur, heeft gekozen voor het ERPsysteem Syspro ter ondersteuning van zijn financiële,
distributie- en productieprocessen en de snelle
bedrijfsgroei.

In één oogopslag

Icon Scientific verwacht met dit Enterprise Resource
Planning (ERP)-systeem een moderne, procesgerichte
aanpak te kunnen hanteren voor alle aspecten van zijn
hightech productieproces.

Industriesector
Productie en distributie
 Hightech industriële apparatuur voor
procesanalyse

“Onze keuze viel op het geïntegreerde ERP-systeem
van Syspro omdat het ons grip biedt op ons complexe
en gelaagde productie proces. Ons bedrijf neemt
letterlijk en figuurlijk een hoge vlucht als gevolg van de
sterke vraag naar onze apparatuur vanuit de
luchtvaartsector. Dit vraagt om een doelmatig en
efficiënt beheer van onze productie processen, zodat
wij voor de noodzakelijke output kunnen zorgen”, aldus
Mike Powell, productiedirecteur bij Icon.

SIC-code
 74909
 Overige professionele, wetenschappelijke en
technische activiteiten

Bedrijf
Icon Scientific

Aantal werknemers
30
De uitdaging
 Dit startende bedrijf ontving reeds orders
voordat het zijn productie afdeling was
ingericht
Oplossing en dienstverlening
 Syspro-kernmodules
 Accounts
 Stock Control
 Lot Traceability

“Syspro is een volwassen oplossing die
een uitstekende reputatie geniet. De
software steekt goed in elkaar, is over
de gehele linie consistent en biedt een
uitgekiende gebruikersinterface. Het
ERP-systeem kan bovendien op flexibele
en gestructureerde wijze worden ingezet.
Dit komt onze operationele processen
zeer ten goede.” aldus Mike Powell.

Voordelen
 Icon vervaardigt producten waarbij veiligheid
een kritische factor is. De functionaliteit voor het
traceren van partijen in Syspro maakt
certificering op basis van internationale normen
mogelijk.
 De kernmodule voor productiebeheer stelt Icon
in staat om te voldoen aan de snel groeiende
vraag omdat het overzicht geeft.
 Centrale en eenvoudige rapportage over de
productieactiviteiten, het magazijnbeheer en
financiële processen
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van Icon.
Een van de producten van Icon is de Vriespunt
Analyzer. Dit apparaat geeft de laagste
omgevingstemperatuur aan waarbij vliegtuigbrandstof
kan worden gebruikt. De analysator maakt gebruik
van geavanceerde cryogene koeling om vriespunten
tot maar liefst 80°C onder nul te meten. Net als de
andere producten van Icon kenmerkt het apparaat zich
door unieke functionaliteit. Daarmee kan het resultaten
opleveren die in overeenstemming zijn met standaard
methoden voor het testen van het vriespunt binnen de
luchtvaartsector, zoals ASTM D2387, D5972, ASTM
D7153 en ASTM D7153. Icon koos voor Syspro na een
uitgebreide evaluatie van verschillende ERP-systemen.

Hij voegt daaraan toe: ‘‘De MRP (Material
Requirements Planning) functionaliteit in Syspro geven
ons de broodnodige regie over onze primaire
productieprocessen in handen. De mogelijkheid om
Crystal Reports te gebruiken voor effectieve
rapportage is een groot voordeel ten opzichte van
andere ERP-systemen.

“Syspro is een volwassen oplossing die een uitstekende
reputatie geniet. We waren daarnaast zeer te spreken
over de aanpak die K3 hanteert. Dit zorgde voor een
snelle en soepele implementatie van het systeem. De
mogelijkheid om het systeem snel in productie te nemen
speelde een belangrijke rol bij onze leverancierskeuze.
De software steekt goed in elkaar, is over de gehele
linie
consistent
en
biedt
een
uitgekiende
gebruikersinterface. Het ERP-systeem kan bovendien
op flexibele en gestructureerde wijze worden ingezet.
Dit komt onze operationele processen zeer ten goede”,
aldus Mike Powell.

“Omdat Syspro een bedrijfsbreed inzetbaar systeem
is, kunnen we al onze financiële, verkoop- en
inkoopprocessen beheren, houden we zicht op onze
voorraden en kunnen we partijen traceren.
Traceerbaarheid is voor ons van groot belang, omdat
we producten leveren die kritisch zijn voor de
veiligheid en die gecertificeerd moeten zijn volgens
wereldwijde veiligheidsnormen. Hierdoor moeten we in
staat zijn om kritische componenten tot de bron te
herleiden.”
Het team van Icon – waarover meer te vinden is op
www.iconscientific.com – beschikt gezamenlijk over 100
jaar ervaring met de ontwikkeling van online proces
analyse apparatuur. Het bedrijf bestaat inmiddels
twee jaar en heeft kort geleden zijn productie Afdeling
opgezet. Deze vormt de neerslag van 18 maanden
actief R&D-werk aan baanbrekende technologieën
gebaseerd op unieke eigen methodieken en technieken
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