Smart
Production
Suite

for happy manufacturers

Apps voor
papierloos werken

Flow in de
Fabriek
Dat kan alleen bereikt
worden door de combinatie
van inzicht, systemen,
organisatie en de aansturing
daarvan. Dat noemen wij
grip op de zaak.

Be Smart,
Produce Smart
De wereld van manufacturing
maakt nog steeds gebruik
van oude technologie, terwijl
het gebruik van slimme
intuïtieve apps zoveel winst
oplevert.
powered by

fair priced
technology

Maakindustrie en de SP suite...
Er is niets zo gaaf als de maakindustrie!

Je bedrijfs- en ERP software biedt voldoende

ligt in heldere aansturing van de logistiek. Als

functionaliteit

te

aansturing eenduidig en transparant is, wordt

runnen. Toch is het soms net of alles op

de manier van werken voorspelbaar. Dit leidt

vierkante wielen draaien. Productie loopt,

direct tot betrouwbaardere resultaten en dus tot

maar zijn ze ook met de juiste dingen bezig?

beter inzicht. En met beter inzicht kan je weer

Je wilt minder tijd kwijt zijn met spoedorders

doeltreffender aansturen.

om

je

productiebedrijf

en manco’s, maar waar moet je beginnen?
Functionaliteit is waardeloos zonder context

Wat je mist, is grip.

Heb je ooit geprobeerd om een spijker in een
Grip begint met inzicht

plank te slaan met een 3D-printer? Gereedschap

Succes in de maakindustrie begint bij grip op het

moet passen bij het doel waarvoor je het gebruikt

productieproces. Een eerste voorwaarde hiervoor

en bij de context waarin je het inzet. Dat is

is inzicht: Hoe weet je dat het goed gaat?

bij software niet anders: Een verkoper in de
buitendienst en een lasser in de productie werken

Inzicht en aansturing gaan hand in hand

met dezelfde orders, maar op totaal verschillende

Productiebedrijven blinken vaak uit in brandjes

manier. Wil je ze laten doen waar ze goed in zijn?

blussen op de werkvloer; met creativiteit en

Dan moet je ze het juiste gereedschap geven!

improvisatievermogen is bijna alles wel op te
lossen. Hoezeer we daar ook de charme van
waarderen; je kunt er niet op sturen, laat staan
dat je er andere processen op af kunt stemmen.
Wil je dit doorbreken, dan ligt de oplossing niet in
overleggen, lijstjes en overzichten. De oplossing

Eric klement

Eric Klement

de maakindustrie

& de smart production suite

Wat is het juiste gereedschap?

gedaan, zijn real-time. Niet alleen is dit cruciaal

Je haalt de meeste toegevoegde waarde uit

voor een goede aansturing, het zorgt ook dat

software als je het in kan zetten op de plek waar

lijstjes, rondvragen en zoeken naar informatie

en wanneer het werk gebeurt, op een manier die

vervangen wordt door doeltreffende dashboards

past bij de werkwijze van degene die dat werk

en rapportage.

moet doen. Daarom hebben alle oplossingen
binnen de Smart Production Suite twee aspecten

Actie is Reactie

gemeenschappelijk: Het gebruik is altijd In context

Doordat registratie plaatsvindt op de plek waar

en Real-time.

het werk gebeurt, kun je processen koppelen en
op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld: laat Montage

Real-time aansturing is cruciaal
Het

bestaansrecht

van

een

beginnen met assembleren zodra de materialen
Nederlands

productiebedrijf, is flexibiliteit: de mogelijkheid

binnen zijn. Op deze manier creëer je flow in de
fabriek.

in te spelen op een wijzigende klantvraag. Als
iedereen in het bedrijf op basis van real-time

Context reduceert fouten

informatie werkt, kan je de impact van deze

Software moet aansluiten bij de manier van

wijzigingen beheersen en worden spoedorders

werken, niet andersom. Als je niet wilt dat mensen

vanzelf verleden tijd.

zoeken naar informatie, dan moet je zorgen voor
intuïtieve schermen. Als je wilt dat een spuitstraat

Real-time terugkoppeling geeft inzicht

van licht naar donker werkt, moet je ze de orders

Alle registraties die in de Production Suite worden

in die volgorde aanleveren.

smart production suite
Slaat een brug tussen kantoor en de productievloer. Het is een verzameling
van apps die ontworpen zijn voor Productie, Magazijn en kwaliteit.
magazijntransacties

aangemaakt

en

digitaal

per

locatie,

De apps in de SP Suite zijn slimme intuïtieve

gebundeld

apps die zorgen voor:

er leverancier etc.) gepresenteerd aan de

- doorlooptijd verkorting

magazijnmedewerker.

- realtime inzicht in werkorders

eenvoudig door een “click” op een tablet

- verbeteren efficiency

verwerkt. Realtime wordt ERP bijgewerkt zodat u

(per

medewerker,

Transacties

worden

volledig inzicht heeft in materiaalstromen. Alle
verplaatsingen, pick en ontvangsten worden

JobControl
Om grip te krijgen op Productie, is inzicht
noodzakelijk. Operators moeten weten wat
ze moeten doen, en u wilt weten wat daarvan
de resultaten zijn. Een combinatie van heldere
aansturing en adequate terugkoppeling. Hiervoor
hebben we Job Control ontwikkeld.
Job Control vervangt planlijsten, handgeschreven
urenbriefjes,

kwaliteitsformulieren

en

materiaallijsten.
Productie werkt op basis van real-time informatie,
waarbij stuklijsten, werkinstructies en digitale
tekeningen beschikbaar zijn. Gewerkte uren en
materiaalverbruik worden geregistreerd doordat
medewerkers inklokken en uitklokken op orders
in Job Control. Hierbij worden geproduceerde
aantallen en uitval geregistreerd. De status en
kosten van orders worden real-time bijgewerkt in
uw ERP-systeem.

aansturing van het magazijn. De app helpt bij
het snel verwerken van magazijnverplaatsingen,
inkoopontvangsten en picken van materialen.
Control

vervangt

handgeschreven

allerlei

lijsten

voor

geprinte
picken,

inkoopontvangsten en materiaal verplaatsingen.
StockControl

QualityControl
QualityControl helpt bij het verbeteren van de
kwaliteit. Operators hebben de mogelijkheid om
tijdens productie eventuele afwijkingen of scrap te
registreren. Doordat de registratie realtime, in de
vorm van een alert, terecht komt bij kwaliteit, is
er veel informatie beschikbaar voor het verdere
onderzoek van de reden van het ontstaan van
scrap of afwijkingen. Zo kunt u stap voor stap
verder uw proces kwalitatief verbeteren.
Daarnaast ondersteund QualityControl operators
bij het inspecteren en controleren van producten.
Voor

producten

worden

dynamische

lijsten

gegenereerd waarmee uw medewerkers een
checklist ter beschikking hebben, waarin stap
worden geregistreerd. De inspecties of controles

StockControl is een intuïtieve applicatie voor de

of

zodat materiaal tekorten tot het verleden behoren.

voor stap controles, metingen of checks digitaal

StockControl

Stock

gepresenteerd op basis van de juiste volgorde

werkt

op

basis

van

realtime

informatie. Vanuit ERP of JobControl worden

worden digitaal opgeslagen en kunnen worden
gebruikt voor verdere analyses.

S

Smart Production Solutions
Niks is zo gaaf als de maak industrie!
Catchy one liner. Welkom bij Smart Production Solutions. De naam
zegt het al: slimme productie oplossingen. Wat maakt ons dan
anders als andere?
Wij geloven in een maakindustrie waarin alle processen 100% zijn
gedigitaliseerd. Wij geloven in een maakindustrie waarin mens en
techniek perfect samengaan. Waar uiteindelijk stuks tegen de prijs
van serie worden gemaakt.
Met onze kennis van technologie en ervaring in de maakindustrie
helpen wij onze klanten met grip op productie. Wij gaan “aan” van
de maakindustrie, daar ligt onze passie. De geur van metaal, de
creativiteit van maken, de kracht van machines…. dat zorgt bij ons
voor drive die u gaat ervaren als verrassing. Wij leveren niet slechts
een oplossing. Wij gaan voor partnership. Samen!
Vindt u ook dat uw bedrijf “smarter” kan? Dan hebben we misschien
wel een hele goede match. Laten we contact hebben!

