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BI zorgt bij AME voor behoud van
puArrE oRcANrsATre bij continue groei
AVlEontwkket en produceed

n eLrw

EFP-systêem aan te schaÍen. We

op het iu ste pelle holrdên AN/E geeft
b lna een laar van tevoren aan lraar

eekÍonische produclen voor een groot
kantportlóio. Met deze kwallateÍ

widen lret meleen goed cloen en lrebben
qekozen voorSAP EÍlP We hadden loen

ev€ranclers aan vre ke componeiten nod g

hoogwaarcl ge en inovatieve

mnderdan 50 m€dewerkers, ínaar hel

zrln om de orders te

produclen klnnen klanten zch in hun

voorcie€ daáruai was dat sre cle organsatie

markt ond€rscheden D t vereist een

konden rchlen naar SAP rn pláats van

gestÍooÍr linde organ sat e waarin

omgekeercl Gez en lret be ang van cleze
auiomal ser ng voor AN4 E s er voo. gekozen

hte igence asn

samenwerken, en toegewjcle me.lewerkers

om zeer ntens ei betrokken te zln in de

gereê.lschap om ervoor le zorcen dal al

deveíanlwoorde lkhed nemen voor d€

mpemental e. n samenwerkng met CTAC

onze mêns€n hln w€rk nrax maalproclucl ei

kwa tei van hel producl Doorfoclsop

s €en succesvo e SAP impementatie

kwallei Íexbere

lilgevoerd mel rnindêr dan 50 dag€n

klnnen ullvoeren De ontslliting van data
cloor mdde van Blsnêss nlel gencewórdl

ondersleuning door CTAC lk denk dat we

gepersona iseercl voor eclere nd v due e

onlwerp en

prodlcle nauw mel ekaar

robotsering en een hoge
Ínate van lnbêsteclng (het tegenovergeslede
van u ibested ng)zln de próductiekoslen
bovendien lag€r dan n

cle age

onen

tot

klnnen litvoeren.
Ook FIF en aiclere processen zln vercler
geoplima s€erd. Ë ncl2010 was Bus ness

'Wlwi

en

cle beud.

B gaan nzetten

als

de snelste SAP-lmp emenlatie ooil hebben

medewerker Door hel vroegtildiq teal

gelrad , aldls een Ío1se Stevên Fomme,

tme)verschaíen van niormal e wordl een
hoge beÍokkenhed van de medewerkers

n cle oop

5r{Er.stE

sAP-I PtEitEIïAtlÊ

w€rd gezen de conl n!ê groê
van A\,lE. de nooclzaak ngezên orÍ eei
n 2007
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dêílaí€n werden steeds nrêêr

bêdriÍsprocessen o rdêÉieuicl n'ret cle

soÍware ven SAP ln 2008 s bivoorbeerd EDI
Íorecastng toegevoegcl om cle vooíaden

gecreèerd Dt isterug tezLen ndekwall-êit
en de

productv(et van onz€ operal e

.

rapportaqes. "Nerbi hêeft Ensiorons op
w€g geholpên. Zil lrebbên vêeletuarng met
het maken van rapportages en dashboarcls

op basis van de business obj€cts produkien

Xcesusen Web ntel gence.'Zo onislond

B

uteinde jk een zeer complêle

oplossing

waarin SAP en niet-SAP systêmen zijn

gelnlegreerd en dal door

AN,'IE

zelí kan

wordên onderholrden Wanl ook voor het

gêdt dat wij het
groolste deel ze i hebbên gedaan".
maken van de rapporrages

lederêen bi AN4E kan nu, aÍhankellk
van zln sepersona seerde orngeving,
precies nagaan hoe de voorrgang van de

onclernemlnq isen de stalus van cle zakên
EIIOTTE HOIYEEI.IIEID DATA

Om kwa ilet te kunnen garandêíen
heeft

AN,4E

t€ckino entracnq in h€t sehele

procluct eproces tot rn perfeclie doorqevoerd.
H

voor het vênalen van de SAP-labellen naar
een goêd datawarêhouse mode
,VÁI{ZEL15PREI(EI{I'HETI''

êdoor ontstaat €€n eforme hoeveelhêid

data

Elk ondercre€ n het producl epíoces

heeÍl een unieke code waardoor zichtbaar
s hoe het door cle Íabr ek gaat, waar het is

getesl hoê een eventueel deíêc1

s opge ost,

Zo kwam hil bii NewFront e€
N

als innovat e, kwal le

i

og st ek en kostên

ervoorstaan. "Net moellksle kornt echier
nog', zegt Fomrne. "Technisch ls het nu
he

u

t

emaalvoor elkaar, echtêr organisator sch

staan we aan lret b€g n van de integrat

euwegein teíecht. Zihadden een kant

ên-klare oploss ng om daia ut SAP ÉEP

1e

onlsliJten, maar g€bru Ken daarvoor ETL
(exlracue iransíormal e, load) soÍtware van

e

ner.en op bassvan Bl .
Wê probêren dt te bereik€n door

enzovoorts. Een enorme hoeveêllrêid dala.
waar rnêer u t te halen was . op bas s van
deze data gecombneerd met logistieke clata

Orace. AMEwldê n p aats daatuan graag

rnecl€werkers actiêí tê belonen voor hei

gebtuk maken van de EÏL oplossing van
SAe de Blsnessoblecis Data hiegrator

werkên met Blen doormel concrele

en prodLct clata management dara krijgen

(BODI). NewFront€rs en

dê

Ínedewerkers nu waardevo ê inÍomat e op

aan cl€ slag gegaan om hun oplossing om

rapporlages. Nu krnnen ze

een Presenieerblad aangere kt.

le bouwen op bass van BOD. Dit v/as

zell zien dal een

Omdat de organ satie eên eercuwe

dóorrnaakt n

cli fieuweweíken zaldê

níormal eb€hoefie dynam sch
h

erln meer nz cht te

klgen w

zln.

Om

den we

e

AMEzjn sarnen

genllk n€gent g procenl van hel werk" Ook

h erb j heeÍt

AME heel veel z€ f g€daan. Dat

leverde een

wn win

sitLrate op. NewFronliers

besch ki nu oveí een op oss ng op bas s van

Het

mo€l qeen T-pro ect b tven, het r.oet een
''vanzeísprekendhed worclen om aciie te

voorbeelden

le

aten zi€n wekevoordel€n

blsness lreeÍt biihel gebrLrikvan de
b

jvoorbeelcl

wizg ng aan een

product belekent dat bepaalcle voorraden
componenien overboclg worden en hoevee
dat kost. Daar moet je dan met de kafi en
de supplychan over commlnceíen. Men

een op oss ng hebben clê we zef kunnen

de Businessobjects Data ntegíator en wi

begnl de voordelen in te zen ên slarlen hun

onclehouden en u tbre den A s standaard

kennen nu a Le ns en ouls van cle oploss ng

w€rkclag vanut de

op oss ng gebru kl SAP h ervoor SAP BW in

zodat we cleze zef k'rnnen ondeÍhouclen.'

comb nat e met SAP Businessoblects.SAP
BW

isvoorons een mndergoed alternaleÍ

Toen cle ETL laag k aaí was, kon

B orngevng ".

AN,4E

beqnnen met hetonlwlkkeen van de

AME
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Bl met één kLik op SAP
Ensior biedi een kant-en-ktare Bl-oplossing met een datawarehouse,
dat direct op SAP past. zonder de noodzaak van het gebruik van BW: B|4SAP.
ook uw niet-SAP-daia kan worden toegevoegd aan deze optossing,
die voor 100% is gebaseerd op de Bl-producten van SAP Businessobjects.
BêL

of maiI ons voor een demo.
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