ENSIOR VOOR MODIFORM

Eenvoudig rapporteren op
SAP zónder BW
Beter inzicht helpt Modiform bij groei

MODIFORM CASE STUDY
Modiform is een productiebedrijf van verpakkingen en kweeksystemen voor de tuinbouw: bloempotten, kweek- en stekplaten en transporttrays. Het bedrijft levert haar producten wereldwijd en
is Europees marktleider op het gebied van thermogevormde verpakkingen en kweeksystemen.

DE UITDAGING VAN MODIFORM

Het hierin liggende datamodel kan beschouwd worden als

Modiform had als SAP ERP-gebruiker problemen met rapporteren.

een slimme bril om naar de data te kijken. Eindgebruikers zijn

Zij produceert enorme volumes en heeft een grote variëteit aan

zelf in staat om (ad hoc) rapporten en analyses te maken. Op

producten waarvan ze voortdurend de beschikbaarheid en de

deze manier kan Modiform direct rapporteren op de bron en

juiste kostprijs moeten kunnen bepalen. Hoewel Modiform sterker

sturen op tal van processen. Dit kan, indien gewenst zelfs ook

groeit dan de markt, is de organisatie niet voldoende dooront-

near-realtime. Data uit andere non-SAP bronnen kan ook door

wikkeld. Modiform had daarom als doel het verder professiona-

BI4SAP Live worden ontsloten en gecombineerd met SAP data.

liseren van hun processen, hun mensen en hun systemen.

Modiform heeft eerst een aantal maanden samen met haar ERP
partner de rapportage-opties van het SAP ERP systeem zelf

“Met BI4SAP Live kunnen we
onze processen beter beheersen

onderzocht. Ook werd gekeken naar o.a. QlikView, Every Angle

door tijdig inzicht. De analyses leveren

en Theobald. Na een uitgebreid selectietraject heeft Modiform

ons forse kostenbesparingen op.

gekozen voor de oplossing BI4SAP Live van Ensior, een op
SAP BusinessObjects gebaseerde rapportage-oplossing voor
SAP ERP, die geen gebruik maakt van SAP BW of een data

Wat we vroeger in Excel deden,
kunnen we nu beter, sneller en moderner!”
- Rob Koppers, Financieel Directeur -

warehouse.

DE AANPAK VAN ENSIOR

HET RESULTAAT

De implementatie van BI4SAP Live oplossing kostte slechts

Modiform rapporteert nu over haar cruciale processen:

ruim één maand consultancy van Ensior. In het geval van

De verkoop (omzet en afzet), financiën (b.v. dekkingsbijdragen,

Modiform wordt dagelijks uitsluitend de benodigde data van

budgetten), productie (voor- en nacalculaties, performance),

SAP ERP naar Sybase IQ (een databasetype van SAP zelf)

inkoop (leveranciersanalyse), logistiek, maar ook dwarsver-

gekopieerd. Hierop werkt BusinessObjects via de multi source

banden en vooral ad-hoc vragen. BI4SAP Live is hiermee een

universe van BI4SAP Live.

belangrijke stap in de professionalisering van de organisatie.

OVER ENSIOR Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al sinds de oprichting in 2002 een zeer indrukwekkende staat van dienst.

ENSIOR B.V.

Ensior, afgeleid van het Engelse woord ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste informatie beschikken.
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Door de inzet van bewezen BI-technologie en onze kennis van bedrijfsprocessen zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s toewijding aan
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kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam zijn.

Nederland

Onze hooggekwalificeerde professionals zorgen voor een efficiënte en betrouwbare dienstverlening. Ensior: Making Business Intelligence Work

Tel: +31 (0) 30 630 1052
www.ensior.com

