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Syspro biedt de perfecte ondersteuning voor de groei van SealSkinz
De onafhankelijke outdoor kledingspecialist SealSkinz
Ltd is van start gegaan met een 'best of breed'
Enterprise Resource Planning (ERP)-oplossing van
Syspro ter ondersteuning van de jaarlijkse groei van
20%.
De nieuwe Syspro oplossing omvat Materials
Requirements Planning (MRP) en Advanced Planning en
Scheduling (APS)-oplossingen en vervangt een
verouderd
magazijnbeheersysteem,
dat
was
geïntegreerd met losse boekhoudingsoftware. De
oplossing zal SealSkinz voorzien van betere verkoopen commerciële data support en analyse opties.
SealSkinz is in slechts een paar jaar tijd gegroeid van
een bedrijf met slechts 24 werknemers tot een
organisatie met 70 personen, en had een
bedrijfsomvattend systeem nodig om deze groei te
ondersteunen. De toegevoegde MRP-oplossing was ook
nodig om de voorraadprocessen te stroomlijnen en
leveringsschema's te plannen, iets wat voorheen met
handmatige spreadsheets werd gedaan. In plaats van
te betalen voor upgrades aan bestaande systemen,
reviseerde SealSkinz de complete IT-infrastructuur en
investeerde ze in een groter en beter systeem.

"Wat we nodig hadden was een groter
en beter systeem, compleet met MRP en
APS, dat onze volledige organisatie zou
stroomlijnen
en
de
op
papier
gebaseerde, handmatige processen zou
vervangen." Zegt Alistair Tait, algemeen
directeur
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In één oogopslag
Bedrijf
SealSkinz Ltd
Industriesector
 Productie - Outdoor kleding
SIC-code
 14190
 Productie van overige kleding en accessoires
Aantal werknemers
70+
De uitdaging
 Het bedrijf was het vorige systeem ontgroeid
 Behoefte aan transparante verkoop- en
commerciële gegevens
 Stroomlijning van de gehele organisatie
 Op papier gebaseerde processen vervangen
Oplossing en dienstverlening
 Syspro basismodules
 Material Requirements Planning (MRP)
 Advanced Planning & Scheduling (APS)
 Advanced Warehouse Management (AWM)
Voordelen
 De mogelijkheid van Syspro om extra functies te
ondersteunen
 Werkzaamheden leden niet onder de
verandering; ons oude systeem werd vrijdag
uitgeschakeld en Syspro was maandagochtend
klaar voor de start
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Alistair Tait, algemeen directeur bij SealSkinz Ltd, legt
uit: "We waren ons vorige systeem ontgroeid en het
gaf ons niet de verkoop- en commerciële
gegevensondersteuning die we nodig hadden. Wat we
nodig hadden was een groter en beter systeem,
compleet met MRP en APS, dat onze volledige
organisatie zou stroomlijnen en de op papier
gebaseerde, handmatige processen zou vervangen."
SealSkinz onderzocht drie verschillende ERPoplossingen tot in detail, maar de combinatie van
beschikbare modules in Syspro en de expertise en
kennis van de staf maakten Syspro de voor de hand
liggende keuze. Syspro bracht specialisten samen van
hun Managed Services-, CRM-, APS- en Operationsdivisies om tot de best passende oplossing voor
SealSkinz te komen en een systeem te leveren met
transparante
gegevens,
verbeterde
verkoop,
voorspellingsanalyses en meer nauwkeurige prijzen.
Een laat verzoek voor een toegevoegde Advanced
Warehouse Management (AWM)-oplossing deed de
leverancier niet afwijken van de deadline en de
implementatie, die binnen een paar maanden zouden
plaatsvinden. Het waren de bekwaamheid en de
persoonlijke aanpak van de betrokken personen
gedurende het hele implementatieproces, dat
SealSkinz het meest aansprak.
"De drie systemen waar we naar keken konden
allemaal doen wat we wilden, maar de manier
waarop Syspro extra functionaliteit ondersteunde
maakte het de betere oplossing voor de lange termijn.

"De manier waarop Syspro extra
functionaliteit ondersteunde maakte het
de betere oplossing voor de lange
termijn... We zijn tevreden met de juiste
beslissing om te investeren in Syspro."
"De leverancier zorgde er ook voor dat onze
werkzaamheden niet leden onder de verandering, en
ons eigen projectteam heeft het hele weekend samen
met hen doorgewerkt zodat we ons oude systeem
vrijdag uit konden schakelen en Syspro de volgende
maandagochtend konden inschakelen. We zijn
tevreden met de juiste beslissing om te investeren in
Syspro."

De ERP-investering was ook een investering in de
provider en we vertrouwden volledig op dit team,
vanaf het moment dat we kennis maakten. Ze werkten
gedurende het hele implementatieproces met ons
samen en wezen ons erop dat het samenbrengen van
de modules die we wilden een grote klus was, maar
wel haalbaar.
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