ERP ráð, stefnumótun og hagræðing!
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ERP-val, ERP-ráðgjöf,
og ERP-hagræðing

Við erum 100% hlutlaus gangvart ERP-kerfum birgja!

ERP-val og ERP-ráðgjöf

ERP-val og ERP-ráðgjöf. Við erum 100% hlutlaus gagnvart ERP-kerfum birgja. Við
bjóðum fyrirtækjagreiningu, Business Process Reengineering, hagræðingu og aukinni
skilvirkni sem er studd af ERP-vali og mati á birgjum. Við stuðlum að ERP-skilvirkni með
ótakmarkaðri ERP-ráðgjöf.
Helstu starfssvið ERP ABBATE UK LIMITEDs eru eftirtaldir:













ERP-val og ERP-ráðgjöf.
Lausnamótun og lausnamhönnun.
Kröfugerð.
Ferlastjórnun.
Hagræðing í stjórnsýslu.
SCM- og CRM-þróun.
Vöruhús gagna.
Framleiðslustjórnun og efnisstjórnun.
Birgða- og flutningsstjórnun.
ERP-skilvirkni.
Verkefnastjórnun.
Stefnumótun á sviði viðskipta og upplýsingatækni.

Ef þið þurfið ERP-kerfi, ERP-ráðgjöf, ERP-val, ERP-skilvirkni, og hagræðingu í
stjórnsýslu, hafið samband við okkur: við getum leiðbeint ykkur varðandi endurnýjun
og uppfærslu á ERP eða CRM kerfum í fyrirtækinu.
Kostir:







Aukin skilvirkni verkferla.
Dregið úr óþörfum ferlum og tvíverknaði.
Ótakmörkuð aðstoð við val á ERP-lausnum.
Stefnumörkun í upplýsingatækni í samræmi við stefnumörkun fyrirtækisins.
Lækkun kostnaðar.
SCM- og CRM-þróun.
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Við tökum að okkur verkefni á eftirfarandi tungumálum:









Ensku.
Ítalsku.
Þýsku.
Dönsku.
Norsku.
Sænsku.
Íslensku.
Finnsku.

Greining á
millibili

Mat og val

Aðstoð við
innleiðingu

Markmið

Greining á millibili, ERP-mat, ERP-val, aðstoð við ERP-innleiðingu: við getum aðstoðað
ykkur við að ná markmiðum fyrirtækisins.
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Við:
 Greinum markmið fyrirtækisins og kerfiskröfur (Business Requirements Analysis).
 Greinum styrkleika og bjargir (Resource Analysis).
 Skilgreinum bilið milli markmiðs fyrirtækisins og raunverulegrar stöðu fyrirtækisins
(Gap Analysis).
 Brúum þetta bil og tökum með í reikninginn lausnahönnun og skilgreininga á kröfu
(BPR Restructure Program).
 Styðjum IT-ferli (ICT/ERP Evaluation Program).

Við höfum í skotmáli eftirfarandi virkni:










Mat á stefnumótun.
Kortlagningu raunverulegar stöðu.
Aðstæður í framtíðinni.
Greiningu á bilinu.
Skipulagningu verkefnis.
Stjórnun breytinga (Change Management).
Greiningu og stjórnun ferla.
Hagræðingu í upplýsingatækni og IT-stefnumótun.
Ferlagreiningu fyrirtækisins og greiningartól.
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Greining á bilinu

Núverandi aðstæður
Fræðirit eru notuð til að greina núverandi stöðu fyrirtækisins hvað varðar:
 Breytingaferli sem metið er á milli markmiðs fyrirtækisins og núverandi stöðu, til að
ná markmiðum og fullkomna kerfiskröfur.
 Stjórnun ferla.
 Ástand upplýsingatækni í fyrirtækinu.
Fræðirit eru einnig notuð til þess að finna:
 Starfssvæði fyrirtækisins sem eru mikilvægust fyrir breytingu.
 Gráa starfssvæði fyrirtækisins (aðstæður þar sem ferli og deildirskarast á við hvor
aðra).
 „Svarthol” (deildir, störf og gagnagrunnar þar sem upplýsingar eru í geymslu án
ástæðu).
 Hættulegar aðstæður sem geta sett breytingaferli í hættu (t.d. alvarlegur
skipulagsskortur).

Aðstæður í framtíðinni
Við teiknum framtíðaraðstæður fyrirtækisins. Aðferðafræði okkar felur í sér:





Breytingaferli.
Stjórnun breytinga: nýjar aðferðir í samræmi við breytingakröfur.
Framtíðarhagræðingu í upplýsingatækni til að fylgja kröfum fyrirtækisins.
Mannauður í samræmi við breytingu.
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Við:





Sjáum um mikilvæg vinnusvæði fyrirtækisins.
Skýrum “gráa svæði” fyrirtækisins.
Útrýmum “svartholum”.
Útrýmum alvarlegum skipulagsgöllum.

Greining á bilinu
Við skilgreinum:
 Bilið milli markmiðs fyrirtækisins og núverandi stöðu fyrirtækisins.
 Hóp af þróun valkosta. Fyrir hvert val sjáum við fyrir:
o Kostnaði.
o Skipulagningu verkefnis og tímalínu.
o Kosti.
o Hættum.
Við sjáum einnig um:
 Löggildingu viðskiptasérþekkingu (lítil og meðalstór fyrirtæki).
 Aðstoð við stefnumótun fyrirtækisins.
 Mat á bili milli markmiðs fyrirtækisins og reynsla / hæfileika af starfsmönnum til að
ná þessum markmiðum.

Verkefnaáætlun
Aðferðafræði okkar felur í sér eftirfarandi atriði:
 Mönnun verkefnis. Valdir eru reyndir sérfræðingar til að búa til JOINT
APPLICATION DEVELOPMENT (JAD) hóp, með reynslu og færni.
 Upplýsingar um hvers konar mannauð þarf að fá.
 Útreikning á áhrifum verkefnisins á núverandi úrræði.
 "Checkpoints" og "milestones" sem eru notað í verkefnastjórnun.
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Við greinum:






Strategísk markmið viðskiptavinarins.
Skynjun viðskiptavinarins á mikilvægum vinnusvæðum.
Hvað viðskiptavinurinn hefur gert til að leysa vandamál.
Hvort viðskiptavinalausnin hefur tekist.
Hvað viðskiptavinurinn þarf að gera núna.

Grundvallarreglur okkar:
 Breyting krefst samvinnu og 'teymisvinnu': við vinnum með starfsmönnum sem
lausnaarkitekta.
 Viðbrögð starfsfólks viðskiptavinarins, sérstaklega hvernig það hugsar um
'vandamál' og skoðun þeirra á lausn vandamál, er mikilvægt.
 Breyting þarf að vera nauðsynleg. Við ættum ekki að innleiða breytingaferli sem
fyrirtækið ekki þarf.

Við áætlum breytingar og svörum eftirfarandi spurningunum um breytingar:






Hvernig getum við náð breytingarmarkmið viðskiptavinarins?
Hverju þurfum við að ná?
Hversu lengi á breytingaferli að halda áfram?
Hvernig getum við metið hvort breytingaferli hafi tekist?
Hvernig getum við skipulagt breytingaferli í samræmi
viðskiptavinarins?

við

aðstæður
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Þrjú mikilvægustu atriði ferlastjórnunar eru eftirfarandi:
 Skipulagning fyrirtækisins
 Ferla-rökfræði
 Grunnvirki upplýsingatækni.
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Við metum ERP-vörur frá þessum löndum...

…og einnig frá nokkrum öðrum löndum!
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Verkefni okkar alltaf taka alltaf mið af lausnahönnun, skilgreiningu á kröfu,
ferlastjórnun og verkefnastjórnun!
Dæmigert ferli verkefnisins:
 Skilgreining á kerfiskröfum með hjálp
SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunity, and Threats) aðferðar. Við notum flæðirit til að skapa lausnahönnun,
skilgreiningu á kröfu, ferlastjórnun og breytingu verkefnis.
 BPR (Business Process Re-engineering)
 Val upplýsingakerfisins (sérhæfð og / eða ERP).
 Val ERP-eininga.
 Mat á ERP-birgjum.
 Hönnun nýrra eða endurnýjaðra kerfa með stórum sameiningarkröfum og áhrifi á
þessum svæðum:
o Greining á sérkennum afurða, tilboðsferlum og SCM-verklagsreglum.
o Greining á afurða- og vélakostnaði.
o Hlutastjórnun og CAD-sameining.
o Hlutastjórnun og sameining með tilboðunum.
o Kröfustjórnun.
o Mat á verkefnakostnaði.
o Útreikningur kostnaðar.
o Hvað – ef greining.
o Aðlögun milli ERP kerfa og ABC kostnaðar gagnageymslu til að reikna
hagnað verkefnis.
o Vörugeymsluaðgerðir.
o Safn hagnaðar-gögn á milli mismunandi byggingarsvæða / dótturfélaga /
framleiðslustaða.
o Þróun aðferða til að skrá gögn frá mismunandi vinnustöðum.
o Þróun gagnavörugeymslu (hluta-ábyrgð).
o Þjálfun mannauðs.
o Stjórnun á viðhaldsbeiðnum og verklagsreglum ábyrgðar.
 Minnkun mannauðskostnaðar og tvíverknaðar
 Umfangsmikil lausnahönnun nýs ERP-kerfis, með sjálfvirkri framleiðslustýringu.
 Þróun gagnavörugeymslu til að sækja framleiðslugögn.
 Aðstoð við ERP útfærslu bæði sem verkefnisstjóri og sjálfstæður ráðgjafi.
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 Áætlun fyrir menntunar-og starfsráðgjöf.
 Viðsnúningur ERP verkefnis.

Greining á bilinu
- Núverandi aðstæður
- Kröfur fyrirtækisins
- Mat á bilinu

Mat og val
- Mat á ERP-kerfum
- Mat á ERP-birgjum
- Val ERP-kerfis
- Minnkun áhættunnar
- Áætlun verkefnis

Aðstoð við útfærslu
- Verkefnastjórnun
- Eftirfylgni og stýring
- Frávikastjórnun
- Hagnaðartrygging
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Skrifstofa okkar er staðsett í Bretlandi.
Val ERP-lausnar getur haft nokkrar forsendur.
Löngun eftir betri stjórnun og eftirfylgni með starfsemi fyrirtækisins er góður
upphafspunktur en ekki fullnægjandi til að ná árangri! Það þarf að velja lausn sem
krefst skynsamlegrar fjárfestingu samanborið við hagnað sem hægt er að ná. ERP
getur veitt nægilega virkni til þess að mæta mismunandi starfsemi fyrirtækisins, og til
þess að hindra ekki frekari þróun fyrirtækisins. Við bjóðum uppá skilvirka
verkferla,veitum samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki og veitum fyritækjum leiðsögn
um frumskóg ERP-fyrirtækja.
Dæmigerðir viðskiptavinir okkar eru:
 Efnafræðilímiðnaður sem framleiða gervileður, límborða, pappír og merki-prentun,
með flókinni stillingu afurða, framleiðsluáætlun og eftirfylgni.
 Byggingariðnaður með flóknasamningsgerð og verkefnastjórnun.
 Véláhaldaiðnaður með flókinni stillingu afurða sem eru upprunnin frá mismunandi
reglum og afbrigðum.
 Smásölufyrirtæki (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).
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