Procesindustrie

Prodware creëert, integreert
en beheert IT oplossingen

Brancheoplossing voor de
(semi)procesindustrie

de functies die uw organisatie echt nodig heeft.

worden deze processen een stuk eenvoudiger.

Door deze opzet groeit u stapsgewijs en in uw

Weg met de (verpakkings)stuklijsten per artikel!

eigen tempo door naar een volledig geïntegreerd

Prodware adjust Procesindustrie werkt met

informatiesysteem.

verpakkingsvarianten.
Alle verschillende verpakkingsmogelijkheden per

De bestaande functionaliteit is goed te

product staan in een matrix. De verpakkingen

onderhouden en nieuwe functionaliteit is

worden automatisch aangemaakt als varianten met

Chemie tussen bedrijfsprocessen en IT

eenvoudig in te passen. Ook wordt ingespeeld op

de bijbehorende verpakkingsstructuur. Berekening

In de procesindustrie is het van het grootste belang om de logistieke

de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving,

van de afvulgewichten en volumes (bruto/netto)

veranderende klanteisen en technologische

gebeurt onder andere op basis van het soortelijk

ontwikkelingen waarmee u in uw branche te maken

gewicht, de verpakkingscoëfficiënt van het product

heeft. Dankzij de nauwe samenwerking tussen

en de inhoud van de verpakking.

kosten van de supply chain te minimaliseren en goed inzicht te hebben in
de kostenstructuur van eindproducten. Uw concurrentiepositie hangt hier
direct van af. Met Prodware adjust Procesindustrie kunt u zo automatiseren
dat uw bedrijfsvoering (kosten)efficiënter en transparanter wordt.
Prodware adjust Procesindustrie:
een volledig geïntegreerde
brancheoplossing voor de
(semi)procesindustrie

Prodware en Microsoft bent u ervan verzekerd dat u
altijd kunt profiteren van de laatste technologie.

Integrale oplossing voor (semi)
procesbedrijven

Formule-/recepturenbeheer
De samenstelling van halffabricaten en
eindproducten wordt vastgelegd in een formule of
receptuur. Prodware adjust Procesindustrie slaat

procesindustrie af: formules, afvullen, verpakken,

Gegevens over klanten, leveranciers, producten,

aan de hand van de basishoeveelheid de verhouding

kostprijsberekening, veiligheidsinformatie,

formules of recepturen, partijen/batch/lot,

van de gebruikte componenten op.

kwaliteitsmanagement, etiketten, co- en

orders, leveringen worden eenmalig centraal

Wijzigingen in de basishoeveelheid leiden

bijproducten, emballage en nog veel meer.

opgeslagen en beheerd. Zo zijn alle beschikbare

automatisch tot herberekening van de benodigde

gegevens altijd actueel en met elkaar in

componenten en de bijbehorende verhoudingen.

De processen in de procesindustrie zijn niet

Kortom: één informatiesysteem voor standaard en

overeenstemming. Geautoriseerde gebruikers

goed te ondersteunen met de klassieke ERP-

branchegerichte bedrijfsprocessen waarmee u en

in én buiten uw organisatie kunnen snel en

Lotadministratie

systemen voor de discrete industrie. Mengen,

uw medewerkers snel en eenvoudig over de

gemakkelijk bij de gewenste informatie. Altijd.

Verschillen in kwaliteit van grondstoffen,

malen, roeren, afvullen, verpakken is iets totaal

juiste informatie beschikken. Overzichtelijk en

anders dan het assembleren van een fiets. Verder

gestructureerd.

Zo kunt u bijvoorbeeld op elk moment nagaan

werken met partijen of lots noodzakelijk. Uw

spelen er zaken als formules, het verpakken

Als volledig geïntegreerde totaaloplossing

wat het voorraadniveau is van grondstoffen,

ERP-systeem moet minimaal ondersteuning

en labellen van producten in verschillende

kan Prodware adjust Procesindustrie uw

halffabricaten en eindproducten. Met Prodware

bieden aan lotdefinitie, lotnummering, tracking

verpakkingsvormen en het correct afhandelen

bedrijfsprocessen ondersteunen. Dit resulteert

adjust Procesindustrie wordt ook het evalueren van

en -tracing, fysieke of chemische lotattributen

en registreren van de veiligheidsbladen.

in eenmalige invoer, hoge betrouwbaarheid,

bedrijfsprocessen een stuk eenvoudiger: u heeft

en vaak ook houdbaarheid en expiratie. Prodware

eenduidigheid en actualiteit van de data.

direct inzicht in gebudgetteerde en werkelijke

adjust Procesindustrie ondersteunt dit allemaal.

kosten en opbrengsten. Zo bepaalt u snel het

Eenzelfde formule of receptuur kan resulteren in

resultaat en de kostprijs van uw producten.

producten van verschillende kwaliteit of gradatie. In

Prodware adjust Procesindustrie, de

halffabricaten en eindproducten maken het

branchespecifieke totaaloplossing van Prodware,

Toekomstvast

is bij uitstek geschikt voor producenten van en

Net als Microsoft Dynamics is Prodware adjust

groothandels in chemicaliën, reinigingsmiddelen,

Procesindustrie modulair opgebouwd. Generieke

Verpakkingen

verf & coatings, inkt, cosmetica, geur- en

functionaliteit is zoveel mogelijk standaard

Eindproducten in verschillende verpakkingsvormen

van een meer generieke productidentificatie en

smaakstoffen, voedingssupplementen,

beschikbaar. Verder kiest - en betaalt – u alleen

afvullen… Met Prodware adjust Procesindustrie

(kwaliteits)attributen van het lot.

geneesmiddelen, lijm en/of zeep en vergelijkbare
producten.

Altijd de juiste informatie

Prodware adjust Procesindustrie kunnen artikelen
uniek geïdentificeerd worden door een combinatie

Wijzigingshistorie
De wijzigingen van gegevens worden in Prodware
adjust Procesindustrie automatisch geregistreerd

Prodware adjust Procesindustrie is gebaseerd op

met de bijbehorende datum en tijd. Zo is altijd terug

Microsoft Dynamics: ‘s werelds meest geavanceerde

te vinden wie wat op welk moment heeft gewijzigd,

softwareplatform voor middelgrote en grote

inclusief de oorspronkelijke inhoud.

bedrijven. Microsoft Dynamics biedt u een ERPvan financiële administratie, in- en verkoop,

Veiligheidsinformatieblad
(VIB of MSDS)

customer relationship management en

Het plannen van transport, distribueren en veilig

personeelsmanagement tot voorraad, warehouse

opslaan van gevaarlijke stoffen stelt bijzondere

management en productie.

eisen aan het informatiesysteem. De (lokale) wet-

systeem met alle benodigde basisfunctionaliteit:

en regelgeving is complex en wijzigt regelmatig.
Prodware adjust Procesindustrie dekt vervolgens

Met Prodware adjust Procesindustrie beschikt u

de specifieke processen voor de (semi)

altijd over accurate en up-to-date informatie. Ook

Prestatie-indicatoren

van de directe kosten van alle in de receptuur/

administratie volledig geautomatiseerd is, traceert u

Kwaliteitsverbetering betekent activiteiten meten

formule opgenomen materialen, verpakkings- en

snel en eenvoudig uw emballagemateriaal.

en afzetten tegen kwantitatieve doelstellingen.

emballagekosten, kosten per productiesoort,

Met Prodware adjust Procesindustrie kunt u de

transportkosten, handling etc.

prestaties van interne werkprocedures, leveranciers,

Managementinformatie

Meervoudige analyse van prestatie-indicatoren

Belangrijk voordeel van een geïntegreerde

dat de specialisten van Prodware u met raad

is mogelijk. Ook de kwaliteit van de producten en

totaaloplossing is beschikbaarheid van actuele

en daad terzijde staan. Voor, tijdens en na de

diensten van uw leveranciers kunt u via quality

managementinformatie. Dankzij de ingebouwde

invoering. Onze consultants hebben ruime

management volgen. Nieuwe controle-indicatoren

standaardfunctionaliteit maakt u op basis van

ervaring met ERP implementaties en zijn volledig

of aandachtsgebieden zijn eenvoudig te definiëren

verschillende doorsneden snel en betrouwbaar de

ingevoerd in de (semi)procesindustrie. Zij

en aan het logistieke proces toe te voegen.

benodigde informatie inzichtelijk. Denk hierbij aan

verzorgen gebruikersondersteuning, opleidingen,

kosten, opbrengsten, per klant, per product, per

de implementatie en het onderhoud van

productgroep, werkelijk versus budget, dit jaar versus

Prodware adjust Procesindustrie. Desgewenst

vorig jaar et cetera.

blijven we u ondersteunen met onderhoud

Prodware adjust Procesindustrie beschikt over
uitgebreide mogelijkheden voor traceerbaarheid,

van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). De voor
etikettering en transportdocumenten relevante
veiligheidsinformatie, zoals gevaarsymbolen en
de bijbehorende R- en S-zinnen, zijn hiermee ook
beschikbaar.

Toekomstige ontwikkelingen
De wetgever blijft nieuwe eisen stellen aan
bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen.
De impact van bijvoorbeeld de Europese
Reach-wetgeving (registration, evaluation,
authorisation & restricton of chemicals) is
nog moeilijk in te schatten. Prodware adjust
Procesindustrie biedt de benodigde hulpmiddelen
voor een juiste en tijdige informatievoorziening,
zowel op papier als elektronisch.

zowel voorwaarts als achterwaarts. Hiermee kan bij

Emballage

eventuele problemen snel inzicht verkregen worden

De emballagemodule maakt het bepalen en berekenen

in de opbouw en herkomst van producten en

van emballage een stuk eenvoudiger. Doordat de

en beheer. Samen met u realiseren wij een
goedwerkende, toekomstvaste oplossing die
naadloos aansluit op uw situatie en werkwijze.

zijn.

Kostprijsopbouw
U wilt concurrerend zijn en zo scherp mogelijk
calculeren en offreren. Perfect inzicht in de

Bent u geïnteresseerd in een persoonlijke toelichting of demonstratie? Neem
dan contact op met onze Prodware adjust Procesindustrie specialisten.

kostprijs van uw producten is daarbij van groot
belang. Prodware adjust Procesindustrie helpt
u daarbij. Met de kostprijsmodule bepaalt u
de kostprijs op basis van zelf gedefinieerde
kostprijselementen. Zo is zichtbaar of u de
gemaakte kosten voldoende heeft afgedekt.
Speciale prijzen kunt u nu baseren op feitelijke
kengetallen. Daarbij kunt u gebruik maken

ondersteunt ‘good laboratory practice’

Of het nu gaat om grondstoffen, halffabricaat

(GLP). Dat gebeurt via procedures voor

of eindproducten; op alle niveaus en momenten

testvoorbereiding en het testen zelf, en het

wilt u de kwaliteit registreren en controleren.

registreren van gebruikers en wijzigingen in het

Prodware adjust Procesindustrie beschikt

systeem.

kwaliteitsmanagement, bestaande uit quality

Klachtenmanagement

control en klachtenmanagement (NCR).

Natuurlijk behandelt u klachten met

Quality control

uw bedrijfssysteem? Dan is het goed te weten

grondstoffen en aan wie bepaalde partijen geleverd

Kwaliteitsmanagement

over flexibel opgezette functionaliteit Voor

Overweegt u vervanging of verbetering van

medewerkers en het bedrijf zelf inzichtelijk maken.

Tracking & tracing

regelt en registreert u eenvoudig de verspreiding

Professionele en soepele implementatie

de uiterste zorg. Vaak komen er echter
verschillende procedures aan te pas. Met

In quality control staan de kwaliteitsnormen

klachtenmanagement registreert en beheert

centraal. Die kunnen gerelateerd zijn aan

u klachten van klanten, leveranciers en

klanten of leveranciers; in Prodware adjust

uw eigen medewerkers. Elke klacht kan -

Procesindustrie kunt u die specifieke

eventueel voorzien van notities, commentaren

kenmerken registreren. Verder kunt u door het

en antwoorden - gekoppeld worden aan

volgen van de houdbaarheid (tht) zien hoe lang

documenten in de database, zoals orders

of wanneer producten voor bepaalde doeleinden

en leveringen. Zo ontstaat een compleet

gebruikt kunnen worden. Deze module

elektronisch dossier en workflowsysteem.

De voordelen van Prodware
adjust Procesindustrie in het kort:
Een krachtig hulpmiddel

Flexibel

Integraal inzicht in uw bedrijfsactiviteiten

Duidelijk inzicht in de kwaliteit en de kosten

Medewerkers op alle niveaus kunnen efficiënter

van de geleverde prestaties. Snel beschikbare

werken met minder inspanning

managementinformatie over productie, middelen

Snellere en betere besluitvorming

en opbrengsten

Branchespecifiek

Eenvoudig aan te passen aan de veranderende
behoeftes van uw bedrijf en groei

Afdekking van alle specifieke processen

Proces(overstijgende) rapportages met

voor de (semi)procesindustrie: formules,

betrouwbare en actuele managementinformatie

afvullen, verpakken, kostprijsberekening,
bijproducten, emballage en nog veel meer

Wilt u weten wat Prodware voor uw
bedrijf kan betekenen?

Groeit mee met de wet- en regelgeving en

Neem dan contact op met ons.

ontwikkelingen in uw branche

Prodware Nederland B.V.

veiligheidsinformatie, kwaliteitsmanagement, co- en

Makkelijk in gebruik
Sluit naadloos aan op bestaande IT-systemen
Werkt net als de andere vertrouwde
Microsoftproducten
Simpel in gebruik te nemen; ongecompliceerd
onderhoud en eenvoudige verbinding met andere
systemen

tel: +31(0)418 68 35 00
e: info@prodware.nl

Prodware in cijfers

€176,4 M
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+20.000
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KLANTEN

BEURSGENOTEERD
AAN DE ALTERNEXT
PARIJS (ALPRO)

MEDEWERKERS

LANDEN

MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42

VESTIGINGEN

De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een van de grootste spelers op het gebied
van ICT diensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde technische expertise
met diepgaande branchekennis.

Prodware Nederland maakt deel uit van de internationale Prodware groep die bedrijfsactiviteiten ondersteunt in
meer dan 75 landen.
•

Eén aanspreekpunt

•

De technische expertise van Prodware overal beschikbaar

•

Altijd een Prodware vestiging of die van een partner in de buurt

•

Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fiscaal, procedureel, enz.)

•

Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt)

•

Standaardisering van procedures en toegepaste oplossingen

•

Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware

Prodware Benelux

Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel
+31 (0)418 68 35 00 – www.prodware.nl – info@prodware.nl

