ERP valg
Her får De råd til ERP!
ERP ABBATE UK LTD

ERP-valg, ERP-rådgivning
og ERP-effektivisering.

Vi fastholder 100% nøytralitet i forhold til ERP-leverandører!

ERP valg

ERP-valg og ERP-rådgivning. Vi fastholder 100% nøytralitet i forhold til ERP-leverandører. Vi
tilbyr virksomehetsanalyse, Business Process Reengineering, administrativ rasjonalisering og
effektivisering som støttes av ERP-valg og leverandørens evaluering. Vi skaper ERPeffektivisering med ubegrenset ERP-rådgivning.
ERP ABBATE UK LIMITED primære virkeområder omfatter følgende:













ERP-valg og ERP-rådgiving
Løsningsutforming og løsningsarkitektur
Kravspesifisering
Prosessledelse
Administrativ rasjonalisering
SCM- og CRM-utvikling
Datavarehus
Produksjons- og materialstyring
Logistikk
ERP-effektivisering
Prosjektledelse
Utvikling av forretnings- og IT-strategi.

Hvis De trenger et ERP-system, ERP-rådgiving, ERP-valg, ERP-effektivisering og administrativ
rasjonalisering, kontakt oss: vi kan veilede Dem om behov for fornyelse og oppdatering av
ERP- eller CRM-systemer i virksomheten.
Fordeler:







Effektivisering av arbeidsgangen
Nedbygging av overflødige prosedyrer eller dobbelfunksjoner
Ubegrenset bistand til valg av ERP-løsninger
IT strategi i overensstemmelse med forretningsstrategien
Reduksjon av kostnader.
SCM/CRM utvikling

Vi tar oppdrag på følgende språk:
 Engelsk
 Italiensk
 Tysk
Pag. 1

ERP valg







Dansk
Norsk
Svensk
Islandsk
Finsk.

Gap analyse

Vurdering og
valg

Bistand til
implementasjon

Mål

Gap analyse, ERP vurdering, ERP valg, bistand til ERP implementasjon: vi hjelper med å oppnå
bedriftens mål.
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Vi:
 identifiserer administrasjonens mål og systemskrav (Business Requirements Analysis)
 analyserer resurser og erfaringer (Resource Analysis)
 identifiserer avstanden mellom virksomhetens reelle situasjon og administrasjonens mål
(Gap Analysis)
 reduserer avstanden og sørger for løsningsutforming/kravspesifisering (BPR Restructure
Program)
 støtter EDB-prosesser (ICT/ERP Evaluation Program).

Vi omfatter de følgende:










Strategisk bedømmelse
Kartlegging av eksisterende situasjon
Fremtidig situasjon
Gap Analyse
Prosjektplanlegging
Organisasjonsendring (Change Management)
Prosessanalyse og -ledelse
EDB-forbedring og –strategi
Virksomhetens prosessanalyse og analysens programmer.
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Eksisterende situasjon
Flytskjemaer anvendes for å analysere den aktuelle bedriftssituasjonen i forhold til :
 endringsprosesser, som vurderes mellom forretningsmål og den eksisterende
organisasjon, for å nå forretningsmål og fullføre systemfordringer
 prosessledelse
 EDB-situasjon
 menneskelige reaksjoner og behov i endringssituasjoner.
Flytskjemaer er også nyttig for å finne:
 kritiske virksomhetsområder som må bli analysert i sterkere grad i overenstemmelse
med endringskrav
 grå virksomhetsområder (situasjoner hvor prosesser og avdelinger glir over i hverandre)
 sorte kløfter (avdelinger, roller og databaser hvor opplysninger arkiveres uten grunn)
 farlige situasjoner, som kan sette endringprosessen i fare (f.eks. alvorlige
organisasjonsmangler).
Fremtidig situasjon
Vi tegner bedriftens fremtidig situasjon. Fremgangsmåten vår omfatter følgende:





endringsprosesser
prosessledelse: nye prosesser i overenstemmelse med endringsmål
fremtidig EDB-forbedring for å støtte organisasjonens endring
menneskelige ressurser i overenstemmelse med endringen.






håndterer kritiske virksomhetsområder
oppklarer grå virksomhetsområder
eliminerer sorte kløfter
eliminerer alvorlige organisasjonmangler.

Vi:

Gap Analyse
Vi definerer:
 avstanden mellom forretningsmål og den eksisterende forretningssituasjon
 en rekke utviklingsalternativer, for vært alternativ forespeiler vi:
o omkostninger
o prosjektsplan og tidsrammer
o fordeler
o risikoer.
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Vi håndterer også:
 validering av forretningskompetanse (SMEs)
 støtte av administrasjonen i overensstemmelse med forretningsstrategien
 vurdering av avstanden mellom bedriftens mål og personalets erfaring/dyktighet for å
oppnå disse målene.
Prosjektplanlegning
Vår metodologi omfatter følgende:
 prosjekt "staffing". Valg av dyktige medarbeidere må foretas for å skape en Joint
Application Development (JAD) gruppe, med erfaring og dyktighet
 informasjon om hvilke personal ressurser som må innhentes
 beregning av prosjektets invirkning på eksisterende ressurser
 "checkpoints" og "milestones" anvendes i prosjektledelsen.
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Vi analyserer:






kundens strategiske forretningsmål
kundens fornemmelse for kritiske forretningsområder
hva kunden har gjort for å løse problemene
om kundens løsning har lykkes
hva kunden gjør nå.

Våre grunnleggende prinsipper:
 endringen krever samarbeid og "team work": vi arbeider med de ansatte som
løsningsarkitekter
 tilbakemelding fra kundens ansatte, spesielt hva de tenker "om situasjonen" og deres
mening om å løse situasjonen er viktig
 endringen må være nødvendig, vi vil ikke implementere endringsprossesser som
bedriften ikke har bruk for.

Vi planlegger endringen og besvarer følgende endringsspørsmål:






hvordan kan vi nå kundens endringsmål?
hva har vi bruk for?
hvor lenge skal endringsprosessen fortsette?
hvordan bedømmer vi om endringprosessen lykkes?
hvordan organiseres endringsprosessen i overenstemmelse med kundens situasjonen?
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3 viktige punkter må betraktes i prosessledelse:
 bedriftens organisasjon
 prosesslogikk
 EDB-struktur.
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Vi evaluerer ERP-produkter fra følgende land...

…og også flere andre land!
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Våre prosjekter omfatter alltid løsningsutforming, kravspesifisering, prosessledelse og
prosjektledelse!
Typiske prosjekts aktiviteter:
 Analyse av systemfordringer med hjelp av SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity,
and Threats) fremgangsmåten. Omfattende bruk av flytskjemaer for løsningsutforming,
kravspesifisering, prosessledelse og systemendring
 Utstrakt BPR (Business Process Re-engineering)
 EDB-system valg (spesialisert og / eller ERP)
 Valg av ERP-moduler
 Vurdering av ERP leverandører
 Utforming av nye eller oppdaterte systemer, med store integrasjons fordringer, med
innvirkning på følgende områder:
analyse av produkt konfigurasjon, anbudsprosess og SCM-prosedyrer
analyse av produkt- og maskinkostnader
komponentbehandling - CAD integrasjon
komponentbehandling - integrasjon med tilbud/bud
behandling av spesifikasjoner
vurdering av prosjektskostnader
beregning av kostnader
hva-hvis-analyse
justering mellom ERP-system og ABC costing datamart for å beregne
prosjektgevinst
lagerfunksjoner
samling
av
gevinstdata
mellom
forskjellige
byggeplasser/filialer/
produksjonssteder
utvikling av prosedyrer for å registrere transaksjondata fra forskjellige
arbeidssteder
utvikling av datavarehus (komponent garanti)
utdannelse av personal ressurser
behandling av vedlikeholdsanmodninger og garanti prosedyrer
 Innskrenkning av personal kostnader, overflødige og/eller dobbelfunksjoner
 Omfattende løsningsutforming av nytt ERP-system, med automasjon av produksjons styre
 Utvikling av datavarehus for å gjenfinne produktdata
 Bistand til implementering både som prosjektleder og uavhengige konsulent
 Plan for utdannings- og yrkesveiledning
 ERP prosjekts unnsetning.
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Gap analyse
• Nåsituasjon
• Virksomhetens behov
• Gap vurdering

Vurdering og valg
•
•
•
•
•

Vurdering av ERP-systemer
Vurdering av ERP-leverandører
ERP-system valg
Risiko eliminering
Prosjektplan

Bistand til implementasjon
•
•
•
•

Prosjektledelse
Oppfølging og styring
Avvikhåndtering
Gevinstsikring
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Vårt kontor ligger i Storbritannia.
Valg av ERP løsning kan ha flere forutsetninger. Ønske om bedre styring og kontroll av
aktivitetene i bedriften er et godt utgangspunkt, men ikke tilstrekkelig for å lykkes! Man må
velge en løsning som forutsetter en forsvarlig investering i forhold til den gevinst som kan
oppnås. ERP skal gi tilstrekkelig funksjonalitet til å ivareta de ulike aktiviteter bedriften består
av, og ikke skape hindringer for videreutvikling av bedriften.
Vi er her for å tilby en effektiv arbeidsgang og en kompetitiv fordel til virksomheten, en
veiledning i jungelen av ERP-firmaer.
Våre tradisjonelle kundeområder omfatter:
 Kjemiske-klebemiddel industrier, som kunstlær, klebebånd, papir og etikett trykking,
med kompleks produktkonfigurasjon, produksjonsplanlegging og –styre
 Bygningsindustrier, med innviklet kontrakt-utarbeidelse og prosjektstyring
 Maskin/Verktøy-industrier, med innviklet produktkonfigurasjon som stammer fra
forskjellige regler og varianter
 Retail FMCG (Fast Moving Consumable Goods) firmaer.
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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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