ERP valikoima
ERP. ERP-valikoima ja ERP-konsultointi, joka luo ERPratkaisun ja yrityksen toimintojen keskeistä
synergiaa.
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ERP, ERP-valikoima, ERP-konsultointi, ERP-neuvoja ja ratkaisuarkkitehti!
Riippumaton ERP-konsultointi
Tarvitsetteko ERP-valikoimaa,
ratkaisuarkkitehtia?

ERP-järjestelmää,

ERP-konsultointia,

ERP-neuvojaa

ja

ERP-järjestelmien parempi käyttö yrityksen ja asiakkaan mallien mukaan. ERP- valikoima ja
ERP-konsultointi, joka luo ERP-ratkaisun ja yrityksen toimintojen keskeistä synergiaa.
Meillä on ERP-neuvot sinulle!
ERP-valikoima ja ERP-konsultointi. ERP-neuvojamme ovat 100% riippumattomia ERPjärjestelmien hankkijoista. Tarjoamme yritysanalyysia, toimintaprosessien hallintaa (Business
Process Reengineering) ja ratkaisuarkkitehtuuriin liittyviä prosesseja, joita tukevat ERPvalikoimat ja hankkija-arvioinnit. ERP-konsulttimme auttavat tehostamaan ERP-järjestelmäänne
riippumattoman tietokoneteknisen konsultoinnin avulla.
ERP ABBATE UK - pääalat:












ERP-valikoima ja ERP-konsultointi
Ratkaisuarkkitehtuuri
Yrityksen parantaminen
SCM- ja CRM-kehittäminen
Tietovarastointi ja tietokanta
Tuotannon ohjaus
Logistiikka
Asiakaskohtaiset ERP-ohjelmistot
Järjestelmien parantaminen
Projektinhallinta
Yritys- ja strategiakehitys.

Edut yrityksille







Työskentelymenetelmän tehostuminen
Työvoiman vapautuminen ja kaksinkertaisen toiminnan vähennys
Rajaton tuki ERP-järjestelmällä
IT-strategia yritysstrategian mukaan
Kustannusten vähennys
SCM- ja CRM-kehittäminen.
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Otamme toimeksiantoja/projekteja vastaan seuraavilla kielillä:









Suomi
Italia
Englanti
Saksa
Norja
Ruotsi
Tanska
Islanti.

Jos tarvitset ERP-valikoimaa, ERP-järjestelmää, ERP-konsultointia, ERP-neuvojaa ja
ratkaisuarkkitehtia, lähetä sähköpostia osoitteella info@erp-abbate.co.uk : autamme sinua
uudistamaan ERP-järjestelmääsi.

Kuiluanalyysi

Arvostelu ja
valikoima

Avustaminen
toteutuksessa

Kuiluanalyysi, ERP-arvostelu, ERP-valikoima ja avustaminen toteutuksessa:
autamme saavuttamaan yrityksen tavoitteet!
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Me:
 määrittelemme yrityshallinnan mallia ja järjestelmien vaatimuksia (Business
Requirements Analysis)
 suoritamme yrityksen resurssianalyysit (Resource Analysis)
 löydämme yrityksen aseman ja hallinnan mallien välisen kuilun (Gap Analysis)
 esitämme sopivan menetelmän kuilun täyttämiseksi (BPR Restructure Program)
 tuemme informaatioprosesseja (ICT/ERP Evaluation Program).

Me huolehdimme seuraavista esineistä ja tapahtumista:









Strateginen arvioiminen
Nykyinen asema
Tuleva asema
Kuiluanalyysi
Muutoksenhallinta (Change Management)
Prosessianalyysi ja -johtaminen
IT-parantaminen ja -strategia
Yrityksen prosessianalyysi ja analyysi-ohjelmat.
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Nykyinen asema
Kaavioita käytetään erittelemään yrityksen nykyisen aseman:
 muutosprosesseja, joita arvioidaan yrityksen mallien ja nykyisen aseman kesken, mallien
saavuttamiseksi ja järjestelmien muutosten suorittamiseksi
 prosessinjohtamista
 IT-asemaa
 henkilöresursseja ja muutosvaatimuksia.
Kaaviot auttavat myös löytämään:
 kriittisiä toimialoja, joita eritellään vielä muutosmallien mukaan
 rajoittamattomia toimialoja (joissa esiintyy vastuun ja prosessien päällekkäisyyttä)
 ”black holes” (toimiosastot, roolit ja tietokannat, joihin arkistoidaan merkityksetöntä
informaatiota)
 vaarallisia tilanteita, jotka saattavat vaarantaa muutosprosessia (esim. vakavat
organisaatiovirheet).

Tuleva asema
Suunnittelemme yrityksen tulevaa asemaa, tähdentäen:





muutosprosesseja
prosessinjohtoa: uusia prosesseja muutosmallien mukaan
IT-parannuksia aseman muutoksia tukemaan
Henkilöresursseja.

Me:





käsittelemme kriittisiä alueita
selvennämme rajoittamattomia toimialoja
eliminoimme ”mustat aukot” (black holes)
eliminoimme vakavat organisaatiovirheet.

Kuiluanalyysi
Arvioimme:
 kuilun yritysmallien ja nykyisen yritysaseman välillä
 ratkaisuvaihtoehdot ja niihin liittyvät:
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o
o
o
o

kustannukset
projektisuunnitelmat ja niiden kesto
edut
riskit.

Arvioimme lisäksi:
 toimintapätevyyksien vakiinnuttamista (SMEs)
 toimintahallinnon tukea toimintastrategian mukaan
 yritysmallien ja henkilökunnan asiantuntemuksen ja taidon välistä kuilua.

Projektinhallinta
Menetelmiimme kuuluu:
 ”Project staffing" asiantuntevan ja tehokkaan Joint Application Development (JAD)
tiimin muodostamiseksi
 puuttuvia resursseja koskevan tehtäväkuvauksen määritteleminen
 projektitoimintojen vaikutuksen arvioiminen käytettävissä oleviin ja rutiinitoiminnoissa jo
käytettäviin resursseihin
 "checkpoints" ja "milestones" projektinjohtamisessa.
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Tutkimme:






strategista toimintamallia
asiakkaan käsityksiä kriittisistä toimialoista
mitä niiden ratkaisemiseksi on tehty
miten ratkaisut ovat onnistuneet
miten tällä hetkellä toimitaan.

Työfilosofiamme:
 palaute työntekijöiltä on tärkeää: muutokseen tarvitaan yhteistyötä sekä
yhteistyöhenkeä
 muutoksen on oltava tarpeellinen, jotta se tehdään
 muutos suunnitellaan seuraavat kysymykset huomioiden:
o miten voimme saavuttaa asiakkaan muutosmallin?
o mitä sen saavuttamiseen tarvitaan?
o kuinka kauan muutosprosessi kestää?
o miten arvioimme onnistumisen?
o miten koordinoimme muutosprosessia yritysaseman mukaan?
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Yrityksen prosessinjohtamisella kehitetään:
 toimintajärjestöä
 prosessilogiikkaa
 IT-rakennetta.
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Arvioimme seuraavien maiden ERP-järjestelmiä...

…sekä monia muita!
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Projektimme aina sisältävät ratkaisun muotoilua, vaatimuserittely, prosessien johtaminen ja
projektinhallinta!
Tyypilliset projektitoiminnat:
 Järjestelmien analyysi SWOT:n (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats –
SWOT) metodologian kanssa. Kaavioita käytetään kaikenkattavasti erittelemään ratkaisun
muotoilua, vaatimuserittely, prosessien johtaminen ja projektinhallinta.
 Liiketoimintaprosessin kattavasti uudelleenrakentaminen (BPR)
 IT-järjestelmän valikoima (erikoiset järjestelmät tai ERP- järjestelmät)
 ERP-moduulien valikoima
 ERP-myyjien arviointi
 Uusien tai päivitettyjen järjestelmien muotoilua, joka vaikuttaa integroinnin vaatimuksiin ja
seuraaviin osa-alueisiin:
o Tuotekokoonpanon analyysiin, tarjousprosessiin ja SCM-menettelyyn
o Tuote- ja konekustannuksen analyysiin
o Tuoteosien johtamiseen (linkki CAD:n kanssa)
o Tuoteosien johtamiseen (tarjouksen integroinnin kanssa)
o erittelyn johtamiseen
o projektikustannusten arviointiin
o projektikustannusten laskentaan
o entä / jos analyysiin
o ERP:n ja kustannus-datamart::n integraatio järjestämiseen projektin marginaali
laskemaan
o varasto toimintoihin
o tuotanto-, työmaa- ja tytäryhtiön marginaalitietojen keräämiseen
o menettelyjen kehitykseen työmaatietojen keräämisestä ja tallentamasta
o tietokannan kehitykseen (tuoteosien takuu)
o henkilöresurssien koulutukseen
o väitteiden ja takuumenettelyjen johtamiseen
 henkilökustannusten ja ylimääräisten / vikasietoisten toimintojen vähennykseen
 ERP-ratkaisun kattavaan muotoiluun tuotantojohtamisen automaation kanssa
 tietokannan kehitykseen hakemaan ja analysoimaan tuotantotiedot
 avustamiseen toteutuksessa sekä projektin johtajaksi että riippumattomaksi konsultiksi
 suunnitelmaan koulutuksesta ja pätevyydestä johtamisesta
 ERP-projektin pelastamiseen.
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Kuiluanalyysi
- Nykyinen asema
- Yrityksen tavoitteet
- Kuilu arvioiminen

Arviointi ja valikoima
- ERP- järjestelmien arviointi
- ERP-myyjen arviointi
- ERP-järjestelmän valikoima
- Riskien poistaminen
- Projektisuunnitelma
Avustaminen toteutuksessa
- Projektinhallinta
- Järjestelmän ja projektin sopeuttaminen ja johtaminen
- Säännöttömyyksien johtaminen
- Ansion varmistaminen

Pag. 10

ERP valikoima

Konttorimme ovat Englannissa.
ERP ABBATE UK on riippumaton ERP-konsultointiyritys, joka tukee ERP-valikoimaa.
ERP:n valinta ei ole helppoa: ERP-järjestelmät vaikuttavat yritykseen. Järjestelmän avulla
saadaan aikaan muutoksia, mutta muutosten tulee olla yritykselle eduksi.
Asiakkaamme:
 kemiallinen teollisuus: keinonahka, kiinneteippi, paperiteollisuus ja osoitelippupaino
(tuotteen kehittely sekä tuotannon suunnittelu ja ohjaus)
 rakennusteollisus (sopimus- ja projektinhallinta)
 Metalliteollisuus (asiakkaan määrittelemiin vaihtoehtoihin pohjautuva tuotekehittely)
Toimintakäsitteemme perustuvat US ICCP-sertifiointiin, joka jakaa IT-konsultoinnin kuuteen eri
osaan:







HRM- ja organisaatiokonsultointi
Järjestelmien malli
Tiedot ja informaatio
Järjestelmien kehitys
Teknologia
Näihin liittyvät alat

Palveluihimme kuuluu:
 yrityksen tuotannon ja logistiikan parantaminen. Tietämyksen ja liiketoiminnan
prosessien analyysi ja hallinta. Prosessien ohjaaminen ja SCM-toteutumisen seuranta.
Suunnittelutiedon kehittäminen ja hallinta. Tuotannon suunnittelun parantaminen.
Raportoinnin parantaminen
 ERP-valikoima: ERP-ratkaisun valikoima. Tuemme toimintakykyisten ERP-järjestelmien
valikoimaa, yrityksen toimintaperiaatteet ja hankkijan edellytykset huomioonottaen.
Asiakaskohtaiset ERP-ohjelmistot
 IT-strategia, ERP-järjestelmän paras käyttö ja integraatio yrityksen toimintasuunnitelman
ja strategian mukaan.
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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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