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8 Berkvens Deursystemen

“ Met SSA BaanIV kunnen we
gemakkelijk meerdere fysieke
productie- en verkooplocaties in
ons logistieke systeem integreren.”
—JOS DOLMANS, LOGISTIEK IT-MANAGER BERKVENS DEURSYSTEMEN
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“

Wij leunen zwaar op de productconfigurator in ons ERP systeem. Voor de standaard
orders behoeft onze werkvoorbereiding niets meer te doen.”
—JOS DOLMANS, LOGISTIEK IT-MANAGER BERKVENS DEURSYSTEMEN

8 deursysteembouwer vertrouwt op productconfigurator voor

serieproductie en maatwerk
Business Issues

company ----------------------------------------------Berkvens Deursystemen

Berkvens Deursystemen heeft de afgelopen
jaren een sterke expansie meegemaakt
door een aanzienlijke stijging van het
marktaandeel in Nederland en een sterke
stijging van de export. Omdat er meerdere
fysieke productie- en verkooplocaties
bestaan en ieder verkoopkantoor
producten moet kunnen verkopen van
iedere productielocatie, is een geïntegreerd
logistiek informatiesysteem van essentieel
belang! Toch zijn de producten en de
productieprocessen sterk verschillend.
Waar er in de woningbouw meer sprake is
van ‘standaard’ producten met korte
levertijden, vraagt de utiliteitsbouw veel
meer een ordergestuurde aansturing.
Nauwkeurig plannen is evenwel lastig;
doorschuiven van orders door de klant
gebeurt regelmatig. Wanneer in het
bouwproces vertraging wordt opgelopen,
schuiven alle activiteiten van de daarmee
verbonden disciplines natuurlijk ook door.
Deuren en kozijnen worden altijd in de
laatste fase van het bouwproces
afgenomen. Flexibiliteit is dus niet alleen
erg gewenst, maar ook noodzakelijk.

solution ----------------------------------------------SSA Enterprise Resource Planning

The Company
Momenteel geldt Berkvens met circa 300
medewerkers als één van de modernste en
meest toonaangevende producenten van
binnendeuren, binnendeurkozijnen en
schuifdeursystemen voor zowel de woningals utiliteitsbouw. Voor deze laatste sector
worden zeer specialistische deursystemen
geproduceerd voor bijvoorbeeld
ziekenhuizen en seniorencomplexen.
Er zijn drie productielocaties in Someren
en verkoopkantoren in Nederland, België
en Frankrijk. Iedere productielocatie heeft
in principe zijn eigen specialisme en
daarmee gepaard gaande logistieke
concepten. Elke locatie produceert een deel
van het totale assortiment dat grofweg
onderscheiden kan worden naar gelakte
deuren, gelakte stijldeuren, fineerdeuren,

product ----------------------------------------------SSA BaanIV
platform ----------------------------------------------IBM AIX
database ----------------------------------------------Informix 7.31.UD8
industry ----------------------------------------------Bouwnijverheid
employees ----------------------------------------------300
country ----------------------------------------------Nederland, België, Frankrijk
-----------------------------------------------

voorbewerkte deuren, met
hardkunststofplaat beklede deuren, stalen
montagekozijnen, houten
montagekozijnen, inmetselkozijnen en
schuifdeursystemen. Daarnaast biedt
Berkvens ook unieke concepten aan zoals
Logicon (een geïntegreerd logistiek
container- en montagesysteem ) en het
UBS-softwarepakket (Uniform Bestel
Systeem).

Voor het overgrote deel van de orders
behoeft onze werkvoorbereiding niks meer
te doen. Na ingave van een order worden
alle stuklijsten en routinggegevens
automatisch gegenereerd. Een intelligente
inrichting van de productconfigurator stelt
ons in staat om ondanks het zeer grote
aantal verkochte varianten, onze productieen inkoopprocessen grotendeels
geautomatiseerd aan te sturen.”

What's Critical

Finding the Right Solution

Om informatie tussen de afzonderlijke
productie-eenheden en locaties uit te
kunnen wisselen, is binnen SSA BaanIV
een enkelvoudige logistieke omgeving
gemaakt met meerdere financiële bedrijven
daaraan gekoppeld. Op die manier kan
iedere verkoopmaatschappij in principe bij
elke productielocatie in het magazijn
kijken, terwijl de financiële stromen
volledig gescheiden blijven. Zo is
bijvoorbeeld na een orderingave van de
verkoopafdeling in Frankrijk binnen een
dag alle planningsinformatie over inkoop
en productie voorhanden in Someren.
Gezien het feit dat deuren en kozijnen in
welhaast ontelbare varianten te bestellen
zijn, is daarnaast de
productconfiguratorfunctionaliteit van SSA
BaanIV van essentieel belang. Dolmans:
“Wij leunen zwaar op de
productconfigurator in ons ERP systeem.

Berkvens stapte in 1998 over van
maatwerksoftware op een IBM Systeem 36
en een IBM AS/400 naar de standaard
SSA BaanIV oplossing. De implementatie
verliep naar wens. Jos Dolmans was vanaf
het begin bij het project betrokken. Hij kon
direct beginnen aan een grote klus, want
het bestaande systeem moest een
Euroconversie ondergaan. Berkvens
behoefde geen geld uit te geven aan een
externe deskundige. Met behulp van de
geleverde Baan-conversietools en de
handleiding kon de pas aangetrokken
expert aan de slag.

“

Functioneel kunnen we de komende jaren nog prima met deze software uit de
voeten. Onze huidige SSA Baan IVC4-versie is zeer stabiel.”
—JOS DOLMANS, LOGISTIEK IT-MANAGER BERKVENS DEURSYSTEMEN

8 opnemen van nieuwe bedrijven in de logistieke keten.

Making it Pay

Forward FasterTM - Into the Future

Doordat Berkvens expandeert en het
productassortiment verbreedt, zullen
telkens nieuwe logistieke concepten in het
ERP-systeem moeten worden opgenomen.
Alle verkoopkantoren werken ook reeds
met SSA BaanIV. Dolmans: “Functioneel
kunnen we de komende jaren nog prima
met deze software uit de voeten. Onze
huidige SSA BaanIV C4-versie is zeer
stabiel. Wij zijn zeer tevreden over de
basisfuncties die ons in staat stelt om heel
pragmatisch alle operationele processen
aan te sturen. Naast ‘manufacturing’ en
‘distribution’ gebruiken we het systeem ook
voor de financiële administratie. We
beschikken over voldoende kennis van de
software en zijn dus in staat om de
bedrijfsprocessen goed af te stemmen op
de mogelijkheden van het pakket. Daar
waar nodig passen we zelf de reports of
forms aan onze eigen wensen en/of
vereisten aan.

Hoewel de afzet van het productengamma
veelal via persoonlijk commercieel contact
plaatsvindt, hanteert Berkvens ook een
elektronische bestelmogelijkheid in de
vorm van UBS, het Uniform Bestel
Systeem. Daartoe ontvangt de afnemer nu
nog een bestel-CD, waarmee volledige
bouwprojecten op een eenduidige manier
zijn uit te werken. Daarnaast laten zich
vanuit UBS bestelfiles genereren, die
binnen SSA BaanIV automatisch ingelezen
kunnen worden in verkooporders. Gekeken
wordt of op termijn deze CD niet is te
vervangen door een bestelling via het
internet. De huidige versie van de SSA
Baan ERP-oplossing biedt de mogelijkheid
van webontsluiting. Het schenkt Dolmans
veel vertrouwen dat SSA Global nieuwe
functies aan al haar softwarevarianten
blijft toevoegen, ook aan de versies die al
wat langer op de markt zijn.

about SSA Global
SSA Global™ is een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van ERPoplossingen voor de productie-, distributie-, detail-, diensten- en nutssector. Tevens biedt
SSA Global een uitgebreide reeks geïntegreerde extensieoplossingen voor o.a. Corporate
Performance Management, Customer Relationship Management, Product Lifecycle
Management, Supply Chain Management en Supplier Relationship Management. SSA Global
heeft haar hoofdkantoor in Chicago en is wereldwijd vertegenwoordigd op 63 locaties. Haar
producten worden gebruikt door ca. 13.000 actieve klanten, verspreid over meer dan 90
landen. Kijk voor meer informatie op de website van SSA Global: www.ssaglobal.com.
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