ERP val
Här hittar du råd om ERP!
ERP ABBATE UK LTD

ERP-val, ERP-konsult
och ERP-effektivisering.

Vi behåller 100% neutralitet i förhållande till ERP-leverantörer!

ERP val

ERP-val och ERP-konsult. Vi behåller100% neutralitet i förhållande till ERP-leverantörer! Vi
erbjuder verksamhetsanalys, Business Process Reengineering, administrativ rationalisering och
effektivisering som stöds av ERP-val och leverantörens utvärdering. Vi skapar ERPeffektivisering med obegränsad ERP-konsult.
ERP ABBATE UK LIMITED primära verksamhetsområden är följande:













ERP-val och ERP-effektivisering
Lösning konstruktion och lösning arkitektur
Kravspecifikation
Processledning
Administrativ rationalisering
SCM- och CRM-utveckling
DATA WAREHOUSE
Produktion- och materialhantering
Logistik
ERP-effektivisering
Projektledning
Utveckling av företag- och IT-strategi.

Om ni behöver ett ERP-system, ERP-konsulttjänster, ERP-val, ERP-effektivisering och
administrativ rationalisering, kontakta oss: vi kan ge råd om behovet av förnyelse och
uppdatering av ERP- eller CRM-system i företaget.
Fördelar:







Effektivisering av arbetsmetoder
Förenkling av överflödiga procedurer eller dubbla funktioner
Obegränsad stöd för val av ERP-lösningar
IT strategi tillsammans med företagets strategi
Reducering av kostnader
SCM / CRM utveckling.

Vi accepterar uppdrag på följande språk:
 Engelska
 Italienska
 Tyska
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Danska
Norska
Svenska
Isländska
Finska.

Gap-analys

Utvärdering och
val

Stöd till
implementation

Mål

Gap-analys, ERP-utvärdering, ERP-val, stöd till ERP implementation: vi hjälper företag att nå
sina mål.
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Vi:





identifierar direktionens mål och systemkrav (Business Requirements Analysis)
analyserar resurser och erfarenhet (Resource Analysis)
bedömer det "gap" mellan verksamhetens situation och direktionens mål (Gap Analysis)
visar vägen till att fylla detta "gap" och sörjer för lösningsdesign/kravspecifikation (BPR
Restructure Program)
 stöttar IT-processer (ICT/ERP Evaluation Program).

Vi inkluderar de följande:










Strategisk bedömning
Nuvarande situation
Framtida situation
Gap-analys
Projektplan och -ledning
Organisationsändring (Change Management)
Processanalys och -ledning
IT-förbättring och -strategi
Verksamhetens processanalys och analysens programmer.
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Nuvarande situation
Flödesscheman används till att analysera den nuvarande företagssituation angående:
 ändringsprocesser, som bedömas mellan företagsmål och den nuvarande organisation till
att nå detta företagsmål och uppfylla systemkrav
 processledning
 IT-situation
 mänsklige resurser och behov i ändringssituationer.
Flödesscheman är också nyttig för att finna:





kritisk verksamhetsområder, som skal bli mer analyserat tillsammans med ändringskrav
grå verksamhetsområder (situationer var processer och avdelningar är i överlappning)
svarte håller (avdelningar, roller och databaser där information utan skäl arkiveras)
farlige situationer, som kunde äventyra ändringsprocesser (t. e. allvarlig organisationsfel).

Framtida situation
Vi formger företagets framtida situation. Vår projektmetod omfattar följande:





ändringsprocesser
processledning: nya processer tillsammans med ändringsmål
framtida IT-förbättring för att stödja organisationens ändring
mänsklige resurser tillsammans med ändringen.

Vi:





tar hand om de kritiske verksamhetsområder
klargör grå verksamhetsområder
eliminerar svarte håller
eliminerar allvarlig organisationsfel.

Gap-analys
Vi definierar :
 det "gap" mellan företagsmål och nuvarande företagssituation
 rad olika utvecklingsalternativ och, i varje alternativ:
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o
o
o
o

kostnader
projektplan och tid
fördelar
risk.

Vi också tar hand om:
 validering av företagskompetens (SMEs)
 direktionens stöd tillsammans med företagsstrategi
 bedömning av "gap" mellan företagsmål och personalens erfarenhet/skicklighet för att
uppfylla detta mål.

Projektplan
Vår projektmetod omfattar följande:
 projekt "staffing". Val av duktige mänskliga resurser skall göras för att skapa en Joint
Application Development (JAD) grupp, som har erfarenhet och skicklighet
 underrättelser angående mänsklige resurser som måtte samlas
 beräkning av projekteffekterna om nuvarande resurser
 "checkpoints" och "milestones" i projektledning.
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Vi analyserar:






kundens strategisk företagsmål
kundens känsla för kritiske företagsområdena
vad kunden gjorde för att lösa problemen
om kundens lösning lyckades
vad kunden gör nu.

Våra grundläggande principer:
 ändringen kräver samarbete och "team work": vi skal arbeta med människorna som
lösningsarkitekter
 tillbakameddelanden från kundens personal, speciellt vad de tänker "om det" och deras
mening om att lösa "det” är viktig
 ändringen måste krävas. Vi skal icke ändra, når vi icke kräver det
 vi planerar ändringen och svarar följande ändringsspörsmål:
o hur kan vi nå kundens ändringsmål?
o vad behöver vi?
o hur långt skal ändringsprocessen fortsätta?
o hur bedömmer vi om ändringsprocessen lyckades?
o hur organiseras ändringsprocessen tillsammans med kundens situationen?
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3 viktige punkter måste behandlades in processledning:
 verksamhetens organisation
 processlogik
 IT–struktur.
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Vi utvärderar ERP-produkter från följande nationer...

...och också flera andra länder!
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Våra projekt omfattar alltid lösning konstruktion, kravspecifikation, processledning och
projektledning!
Typiska projekts aktiviteter:
 Analys av systemkrav med hjälp av SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, and
Threats) metod. Omfattande användning av flödesscheman för lösning konstruktion,
kravspecifikation, processledning och systemändring
 BPR (Business Process Re-engineering)
 IT-system val (specialiserat och / eller ERP)
 Val av ERP-moduler
 Utvärdering av ERP-leverantörer
 Konstruktion av nya eller uppdaterat system med inverkan på följande områden:
o analys av produkt konfiguration, erbjudning process och SCM-procedurer
o analys av produkt- och maskinkostnader
o komponentbehandling CAD integration
o komponenthantering - integration med erbjudande
o behandling av specifikationer
o utvärdering av projektkostnader
o beräkning av kostnader
o vad om analys
o justering mellan ERP-system och ABC costing datamart för att beräkna projektvinst
o lagerfunktioner
o samling av vinstdata mellan olika byggnadsplatser/filialer/ produktionsplatser
o utveckling av procedurer för att registrera transaktionsdata från olika
arbetsplatser
o utveckling av DATAWAREHOUSE (komponent garanti)
o utbildning av personal resurser
o behandling av underhållsförfrågningar och garanti procedurer
 Reduktion av personal kostnader och redundanta funktioner
 Omfattande lösning konstruktion av nytt ERP-system, med automation av
produktionsstyrning
 Utveckling av DATAWAREHOUSE för att hämta produktdata
 Stöd till implementation både som projektledare och oberoende konsulent
 Plan för utbildning- och yrkesvägledning
 ERP projekt räddning.
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Gap-analys
- Nuvarande situation
- Verksamhetens behov
- Gap utvärdering

Utvärdering och val
- Utvärdering av ERP-system
- Utvärdering av ERP-leverantörer
- ERP-system val
- Riskeliminering

- Projektplan
Stöd till implementation
- Projektledning
- Uppföljning och styrning
- Avvikelsehantering
- Vinstsäkring
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Vårt kontor ligger i Storbritannien.
Val av ERP lösning kan ha flera antaganden. Önskan om bättre styrning och kontroll av
aktiviteter i företaget är en bra startpunkt, men icke tillräcklig för att lyckas! Man måste
välja en lösning som ingår en klok investering jämfört med den vinst som kan uppnås.
ERP ska ge tillräcklig funktionalitet till att behandla de olika aktiviteter företaget består av,
och icke skapar hinder för vidareutveckling av företaget
Vi är här för att erbjuda en effektiv arbetsgång och en konkurrenskraftig fördel till
företaget, en vägledning i djungeln av ERP-leveratörer.
Våra traditionella kundområden omfattar:
 Kemiska–klister industrier, som konstgjord läder, genomskinlig tejp, pappir och etikett
tryckning, med sammansatt produktkonfiguration, produktionsplanläggning och –styrning
 Byggnadsindustrier, med sammansatt kontraktshantering och projektstyrning
 Maskin/Verktyg - industrier, med med sammansatt produktkonfiguration som härrör från
skiftande regler och varianter
 Detaljhandelsföretag - FMCG (Fast Moving Consumable Goods).
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ERP ABBATE UK LIMITED
Anova House, Wickhurst Lane
Broadbridge Heath. Horsham West Sussex
RH12 3LZ
info@erp-abbate.co.uk
www.erp-abbate.co.uk

ERP ABBATE UK is a limited liability company registered in England and Wales (registered number 8724824.)

12

