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1. Inleiding
De voedingsmiddelenindustrie is een dynamische wereld, waarin kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid centraal staan. Wilt u alles zo soepel en efficiënt mogelijk laten verlopen, dan krijgt u als
verantwoordelijke van een brood-, chocolade- of koekfabriek de nodige uitdagingen voor uw kiezen.
Van BRC/IFS/ISO audits, veranderende wet- en regelgeving en voedseltraceerbaarheid tot planningsissues, mass customization, de veranderende vraag van de klant en snel kunnen leveren.
Aan het tackelen van deze uitdagingen kan een hoop tijd en geld verloren gaan. Efficiënte en
gestroomlijnde processen zijn cruciaal om snel inzicht te krijgen, onderbouwde beslissingen te
kunnen maken en optimale marges te behalen, zelfs als die marges onder druk staan. Maar hoe
doet u dat precies, die processen stroomlijnen en de fabriek efficiënter laten functioneren?

Een efficiënte fabriek,
daar draait ‘t om

Na het lezen van dit whitepaper
weet u wat u te doen staat en
vooral ook: waarom u dat zou
moeten doen en hóe u dat kunt
doen. We helpen u op weg naar
uw doel: een efficiënte fabriek
worden. Want daar draait ‘t om.

In dit whitepaper nemen we u mee langs diverse uitdagingen, die herkenbaar zijn voor alle bedrijven
die koekjes, chocolade of brood produceren.
Ten eerste: hoe voldoet u aan alle eisen die de wet- en regelgeving en uw afnemers aan u stellen
gedurende de hele supply chain? Denk hierbij aan regels rondom tracking & tracing, veiligheid en
goed en tijdig leveren. Ook kijken we naar de reductie van productiekosten. Hoe houdt u uw kosten
laag, zodat u kunt concurreren? Verder komt ook het beter, transparanter en betrouwbaarder maken
van uw processen aan bod, door informatie uit verschillende systemen slim samen te brengen. Hoe
doet u dit? Met andere woorden: hoe krijgt u beter inzicht en overzicht en zorgt u ervoor dat u
beschikt over de juiste en actuele informatie? En natuurlijk vergeten we ook de audits niet. Hoe
zorgt u ervoor dat u zo snel en efficiënt mogelijk door deze audits komt, zonder tijdsdruk, stress en
rompslomp?

2. Kwaliteit en veiligheid als basis
Kwaliteit en veiligheid staan aan de basis van elk aspect binnen de voedselindustrie. Het werk en/of
de processen moet hygiënisch verlopen en de producten die geproduceerd worden, moeten 100%
goed en veilig zijn voor de consument. Dit alles brengt flinke uitdagingen met zich mee in de huidige
markt. En niet zelden ook flinke extra kosten.
Kwaliteitseisen veranderen
De bevolking groeit en de welvaart neemt alsmaar verder toe. Voedsel wordt anders geproduceerd,
gedistribueerd en geconsumeerd dan voorheen. Er is behoefte aan gezonde en verse voeding en
meer gemak. Daarnaast wil de consument weten waar zijn eten vandaan komt. Allemaal trends en
ontwikkelingen waar u als producent rekening mee dient te houden.
Tracking & tracing
Niet alleen de consument stelt eisen aan uw bedrijf, ook vanuit de overheid worden er strenge eisen
gesteld. Door aangescherpte wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld tracking and tracing
moeten niet alleen grondstoffen maar ook verpakkingsmaterialen als folie en karton aan de juiste
kwaliteitseisen voldoen én moet inzichtelijk zijn waar ze zich bevinden. Belangrijk is dus dat u zorgt
voor een transparante manier van produceren. Dit gaat de komende jaren alleen nog maar een
belangrijkere rol spelen, ook in het kader van bederfelijkheid en ketenaansprakelijkheid. Traceerbaarheid is cruciaal. Door vast te leggen waar de grondstoffen vandaan komen en op dat moment zijn,
voorkomt u terugroepschandalen.
Grip op kwaliteit en voedselveiligheid
Heeft u de kwaliteit en/of veiligheid niet op orde, dan kan dit het bedrijf veel tijd en geld kosten. Kies
daarom voor digitalisering van uw bedrijf en productieproces en breng alle informatie onder in één
systeem. Door alle processen samen te brengen, houdt u grip op de kwaliteit en voedselveiligheid.
Tegelijkertijd is de werkwijze transparant, heeft u realtime inzicht en zit het ook met die traceerbaarheid meer dan goed.

”Gezonde voeding en willen
weten wat je eet. Steeds
meer mensen letten hierop
tijdens het kopen van
voedingsmiddelen”.

3. Klaar voor feilloze BRC/IFS/ISO audits
In het verlengde van kwaliteit en veiligheid worden regelmatig audits gedaan. Autoriteiten willen
weten hoe goed en veilig u produceert en komen - zowel aangekondigd als onaangekondigd controles doen. Onafhankelijke organisaties toetsen en beoordelen op deze manier of u (nog) voldoet
aan de eisen van de consument, wet- en regelgeving én uw eigen richtlijnen en regels.
Van tijdrovend naar tijdbesparend
Het uitvoeren en behalen van deze audits kan veel tijd en geld kosten en erg arbeidsintensief zijn.
Vindt er een audit plaats, dan moet u als voedselproductiebedrijf snel rapporten, overzichten en ander
bewijsmateriaal kunnen overleggen. Dat dit vaak onder tijdsdruk gaat, veel rompslomp met zich meebrengt en een doorn in het oog is voor diverse afdelingen, hoeven we u waarschijnlijk niet te vertellen.
Informatie wordt op verschillende afdelingen vastgelegd, met veelal ook eigen systemen. Maar de
hele supply chain moet wel over deze gegevens kunnen beschikken, omdat het één vaak afhankelijk
is van het ander.

Door uw bedrijfs- en productieprocessen goed te digitaliseren, bespaart u een hoop tijd en geld.
Als bedrijf wilt u deze informatie samenbrengen op één centrale plaats, waardoor iedereen over
dezelfde en de juiste informatie kan beschikken. Eenmaal gedigitaliseerd, dan draait u met de juiste
triggers eenvoudig de juiste rapporten uit uw softwareplatform. Met andere woorden: dan bent u op
elk moment klaar voor welke audit dan ook.

4. Op naar een hogere leverbetrouwbaarheid
Een hoge leverbetrouwbaarheid is cruciaal voor het succes van uw bedrijf. Slechte planning en
scheduling beïnvloeden de hele keten op een negatieve manier, terwijl een goede planning en
betrouwbare levering uw klanttevredenheid, voorraadbeheer, cashflow en productiviteit ten goede
komt.
Voorraadbeheer
Het is zaak om uw voorraad zo goed mogelijk op peil te houden. Deze moet niet te laag zijn want dan
grijpt de productieafdeling mis, maar ook niet te hoog want dat komt uw cashflow niet ten goede.
Terwijl u vorm geeft aan een goed voorraadbeheer wilt u beloftes rondom levering kunnen nakomen
en de productie niet laten stagneren. De capaciteit van mens en machines moet immers maximaal
benut worden.
Leveringsdruk
Daarnaast kunt u soms ook nog te maken hebben met eisen die grote afnemers stellen aan de
leverbetrouwbaarheid. Ze willen bijvoorbeeld dat uw bedrijf een bepaalde minimumhoogte van
betrouwbaarheid realiseert. Lukt dat niet, dan krijg je als bedrijf een dikke boete. De druk om op tijd te
leveren, is dus hoog. Zeker op kleinere productiebedrijven heeft dit vaak veel impact.
Digitaal beheren, plannen en optimaliseren
Gelukkig is er goed nieuws. Met het automatiseren van de processen vergroot u uw leverbetrouwbaarheid aanzienlijk. U gaat sneller en flexibeler leveren zonder fouten, optimaliseert de marges,
bespaart kosten en tijd en zet personeel en materieel efficiënt in.

Optimaliseer de voorraadniveaus met Material Requirements Planning (MRP) en u ziet direct wat u
moet leveren, wat u heeft liggen en wat wanneer binnenkomt. De productiesoftware berekent
automatisch een inkoop- en productieplan, zodat u op tijd levert en u de voorraad verlaagt. Wilt u
uw complete fysieke goederenstroom digitaliseren en de logistieke proces optimaliseren? Dan is
een goed Warehouse Management Systeem (WMS) aan te raden. Hierdoor grijpt u nooit meer mis
en reduceert u de foutkans in uw magazijn door middel van scanning. Zo maximaliseert u uw
leverbetrouwbaarheid. Met alle positieve gevolgen van dien.

Van Delft Biscuits wil goed kunnen inspelen op de
steeds wisselende klantvraag en exact weten waar
alle ingrediënten vandaan komen. Ze hadden daarom
inzichtelijke informatie over grondstoffen en voorraden
nodig.
BrainSys zorgde voor een her-implementatie van Exact
Manufacturing, Exact WMS, EDI Gateway en Sumatra
software om te zorgen voor inzichtelijke informatie over
ingrediënten, productie en voorraden. Daarnaast gaat
Van Delft Opcenter APS in gebruik nemen voor planning
en scheduling.
Meer weten?
Lees het in de klantcase.

Download deze klantcase

5. Sneller kunnen inspelen op specifieke klanteisen
Mass customization. Doet u aan private labelling of heeft u veel verschillende of veeleisende
opdrachtgevers, dan weet u precies wat we hiermee bedoelen. Iedere klant wil het product of de
verpakking nét even anders. Hoe ideaal zou het zijn als u deze wensen mee kunt nemen in de
productie, terwijl u toch een zekere mate van standaardisering behoudt?
Efficiënt produceren in korte runs
In tijden waarin opdrachtgevers en consumenten steeds meer vragen - zowel qua productiesnelheid
als qua slimme verpakking - draaien productiebedrijven meer korte runs en moet er meer gewisseld
worden. U levert immers deels maatwerk, wat maakt dat scheduling alsmaar belangrijker wordt.
Als u de planning in dat geval niet goed op orde heeft, loopt u risico op stilstaande machines, lange
doorlooptijden en inefficiënt gebruik van de grondstoffenvoorraad.

Vooruit kijken en forecasten
Dat u als planner in plaats van het blussen van brandjes wilt toewerken naar een mogelijkheid om
voorspellend te plannen en te schedulen, is dus begrijpelijk. Veel planners en productleiders zoeken
naar manieren om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren, doorlooptijden te verkorten en de
productie te maximaliseren. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk vooraf de impact van beslissingen te kunnen overzien. Iets wat niet mogelijk is met het gebruik van een oplossing in de vorm van
een Excel sheet… Met een juiste planning en scheduling tool, gekoppeld aan uw ERP, kan dit wél.
Software voor uw branche
Opcenter APS is zo’n scheduling tool.
Deze standaard software vult uw ERP aan
en rekent snel en eenvoudig meerdere
scenario’s door. Zo kunt u altijd snel
reageren op onverwachte veranderingen
en bijsturen waar nodig. Uiteraard houdt
het systeem rekening met de specifieke
uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie.

6. Digitaliseren van de productieomgeving
Helaas komt het in de voedselproductie nog veel voor dat in de fabriek wordt gewerkt met papieren
documenten. Of er is wel enige mate van digitalisering, maar de ‘eigen’ systemen die afdelingen
gebruiken werken niet met elkaar samen. Hoe fijn zou het zijn als alle bedrijfsprocessen - van inkoop
en planning tot productie en logistiek - met elkaar zijn verbonden? Als de bijbehorende ICToplossingen met elkaar communiceren en alle informatie op één plek verzameld wordt?
Weg van de papieren organisatie
Digitaliseren is niets anders dan de processen op papier vervangen door een elektronisch proces. De
worsteling die wij veel zien, is dat productiebedrijven wel in digitalisering geloven, maar dat ze hun
proces niet op orde hebben. Op drukke dagen loopt er vooral op de werkvloer van alles door elkaar.
Er komt een verkooporder binnen en vervolgens moet iets geproduceerd worden. Idealiter staat op
de werkbon wat het product is, hoeveel uren eraan gewerkt wordt, welke en hoeveel materialen er
gebruikt worden en welke bewerkingen nodig zijn. Dat papier gaat naar de werkvloer en dan start
het productieproces. Is het product af, dan wordt dat op het papier vermeld en op kantoor in de
systemen verwerkt.
In de basis een prima werkproces, maar waarom zou u dit (nog) op papier doen? Papier kan
kwijtraken, vies en dus onleesbaar worden. Als de werkbon digitaal beschikbaar wordt gesteld, is
alles voor iedereen duidelijk. Met software zoals Factory Floor Control kunt u flexibel en gebruiksvriendelijk de operators op de werkvloer papierloos aansturen. Doordat er realtime inzicht is in de
status van productieorders, is het ook mogelijk om bij afwijkingen tijdig bij te sturen. Zo heeft u
volledige controle over uw werkvloer.

ERP als basis
Om beter te presteren en de processen in de hele supply chain beter te laten draaien, heeft u meer
inzicht nodig. Komt die informatie nu nog uit verschillende systemen, dan is het zaak deze samen te
brengen en te digitaliseren, zodat er één bron van waarheid is. Met een totaaloplossing voor de hele
supply chain automatiseert u de bedrijfsprocessen en maakt u processen transparanter en
gestroomlijnder. Door uw ERP-systeem te koppelen aan de juiste complementaire standaardoplossingen koppelt u processen aan elkaar, zodat de data kloppen en realtime inzichtelijk zijn. Het
ERP blijft hierbij de basis waarin u alle data verzamelt. Tussen de programma’s onderling vindt naadloze gegevensuitwisseling plaats, met een lagere foutgevoeligheid, hogere voorspelbaarheid, betere
marges en hogere betrouwbaarheid van processen tot gevolg.

7. Een efficiënte fabriek, daar draait ‘t om
Door processen te digitaliseren en systeem aan elkaar te koppelen, maakt u van uw fabriek een
efficiënte fabriek. De kracht van automatisering zit hem in meerdere punten. Om te beginnen helpt
automatisering u met het voldoen aan veiligheids- en kwaliteitseisen. Een andere uitdaging die u
tackelt met digitalisering van uw productieprocessen, is de audit. Eenmaal geautomatiseerd bent u
hier altijd en overal op voorbereid. Verder bereikt u met een digitaal aangestuurd productieproces
een hogere leverbetrouwbaarheid, beter voorraadbeheer en forecasting, snellere (maatwerk)
productie en houdt u de productiekosten zo laag mogelijk. Ruil de papieren werkbon in voor goede
bij uw organisatie passende software en zowel uw klanten als uw personeel zullen u dankbaar zijn.
BrainSys Industry Suite
Wilt u net als andere voedingsbedrijven uw processen beter laten draaien door het slim samenbrengen van informatie uit verschillende systemen? En dat met standaard software, op maat voor
uw bedrijf? Dat is mogelijk door gebruik te maken van de oplossingen uit de BrainSys Industry Suite.
Met de ERP oplossing van Exact als basis, aangevuld met complementaire oplossingen (add ons),
maakt u het gehele proces inzichtelijk in één systeem. Waar het ene bedrijf een heel nieuw ERP overweegt kan het andere bedrijf al geholpen zijn met een oplossing voor Operational Intelligence,
Factory Floor Control, Warehouse Management (WMS), Productieplanning & Scheduling of Service
Management.

Vijf tips bij digitalisering van uw fabriek
Tot slot nog wat tips van ons voor u. Let hierop bij de digitalisering van uw fabriek en vergroot de kans op succes
en een soepele omschakeling.

1. Durf het huidige proces ter discussie te stellen
Vooral in familiebedrijven of bedrijven waarin al jaren de dingen op dezelfde manier gedaan worden,
kan dit wel eens lastig zijn. Het gaat al jaren goed, dus waarom zouden we dingen veranderen?
Bedenk dat stilstand achteruitgang is en dat goed altijd beter kan.
2. Laat je niet te veel leiden door de waan van de dag
Wat kunt en moet u nú doen om in de toekomst efficiënter te kunnen werken? Die vraag is belangrijk,
zeker in een markt die rap verandert en waarin je snel ingehaald wordt door de concurrentie.
3. Eerst analyseren, daarna automatiseren
Hoe ziet het huidige proces eruit? Waar gebruiken jullie welke papieren en formulieren en wat staat
daar zoal op? Wie doet er wat mee en hoe nodig is het? Pas als hier duidelijkheid en overeenstemming over is, kunt u het proces gaan automatiseren op een manier die aan de wensen en eisen van
uw organisatie voldoet.
4. Zorg voor draagvlak
Automatiseren betekent afscheid nemen van oude werkwijzen. Want als u papier elimineert,
beëindigt u ook oude processen. Wie weet raakt u zelfs wel mensen kwijt die al lang bij het bedrijf
werken en geen zin hebben in verandering. Probeer de minder flexibele en vastgeroeste mensen te
overtuigen van het nut van digitaliseren. Kom met concrete voorbeelden om uw voorstel voor nieuwe
processen kracht bij te zetten. Hoe meer draagvlak, hoe groter de kans van slagen.
5. Vermijd maatwerk en laat je adviseren
Trap niet in de valkuil die maatwerk heet. Het is niet nodig en als u met een specialist samenwerkt
tijdens het digitalisatieproces voldoen standaardprogramma’s prima. Kies voor een adviseur of
leverancier die ervaring heeft in de voedingsbranche en u weet zeker dat uw processen te vangen zijn
in standaardsoftware. Hoe minder maatwerk, hoe beter en sneller u later bovendien veranderingen
kunt doorvoeren en hoe minder dat kost.

Totstandkoming Whitepaper

Dit whitepaper is in samenwerking met Exact en BrainSys tot stand gekomen. BrainSys is Exact
Goldpartner voor productiebedrijven. Zowel BrainSys als Exact hebben een sterke trackrecord als
het gaat om producerende bedrijven in de voeding, waarbij brood-, banket-, chocolade- en
koekjesfabrikanten sterk vertegenwoordigd zijn.
Over Exact

Exact is de marktleider in business software in de Benelux en ondersteunt de groei en het succes
van meer dan 550.000 ondernemers in het MKB. Zij vertrouwen op de toekomstbestendige
software voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen gericht op het behalen van de
doelstellingen van vandaag en de ambities van morgen.
Exact Globe is dé complete, innovatieve en daadkrachtige ERP software van Exact voor het MKB.
De software vormt het hart van uw bedrijfsvoering door uw bedrijfsprocessen te integreren met uw
financiële administratie. Het biedt u een flexibel modulair systeem dat u geheel naar eigen wens
inricht. Het biedt kansen voor MKB bedrijven als ook voor organisaties die internationaal opereren.
U profiteert van sturingsinformatie op strategisch en operationeel niveau. Zo heeft u grip en inzicht
op uw cijfers en organisatie en neemt u onderbouwde beslissingen. Of het nu gaat om registratie
op de werkvloer of magazijnbeheer (WMS), alle bedrijfsprocessen komen samen in één centraal
systeem.
Over BrainSys

BrainSys is expert op het gebied van ERP- en complementaire oplossingen voor productie- en
servicebedrijven. Onze specialisten weten hoe processen bij onze klanten lopen. Zo helpen we onze
klanten met het automatiseren van hun processen aan de hand van geïntegreerde standaardoplossingen. Wij geloven in een praktische aanpak en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom
maken we enkel gebruik van standaardoplossingen en werken we alleen met leveranciers die hun
waarde in de branche van onze klanten aantoonbaar bewezen hebben (Best of Breed), waaronder
Exact en Siemens Digital Industries Software.

Slimme ERP daar produceer je mee!
Nieuwsgierig naar hoe wij ook van uw bakkerij, chocolade- of
koekfabriek een efficiënte fabriek kunnen maken? Neem contact met
ons op en we vertellen u graag meer over de mogelijkheden van onze
software, die zich in de voedingsbranche inmiddels ruimschoots
bewezen heeft.
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