Case Study

Dersimo Vloeren

Klanten hebben de livegang
nauwelijks gemerkt.
Sinds 1972 is Dersimo een echte groothandel die bestaat
uit inkoop en verkoop van een breed assortiment aan
vloeren. Bijna ieder soort vloer, zoals tapijt, linoleum, pvc en
vinyl, kan geleverd worden.

Daarvoor hebben zij toonaangevende fabrikanten en merken geselecteerd. Dersimo
houdt trends en ontwikkelingen op het gebied van vloeren continu in de gaten en past
het aanbod hier steeds op aan. Dersimo is gevestigd in Maassluis. Hier bevindt zich het
kantoor en het magazijn en over het land verspreid nog acht vertegenwoordigers met
ieder zijn eigen regio.

Standaard en toch op maat

Resultaten

AGP Trade is voor Dersimo uitgebreid met functionaliteit voor de textielbranche.
Iedere uitbreiding die wordt geprogrammeerd, wordt ingebouwd in de standaard van
AGP Trade. Hierdoor kunnen wij voldoen aan de wens van de klant en tegelijkertijd
specifieke branchefunctionaliteit ontwikkelen. Bent u op zoek naar ERP software voor de
textielbranche, dan bieden wij u een standaardoplossing op maat van uw bedrijf!

•

Een brancheproblematiek

Livegang nauwelijks gemerkt door
klanten

•

Gebruikers merken de efficiency
van het pakket

•

Gebruikmaken van
barcodescanning

In 2009 besloot Dersimo op zoek te gaan naar een nieuwe softwareleverancier. Hun
toenmalige leverancier kon niet voldoende continuïteit en stabiliteit bieden voor de
toekomst. Er zijn echter weinig softwarebedrijven gespecialiseerd in de problematiek van
de textielbranche. Om die reden werd een extern adviesbureau ingeschakeld waarmee
een longlist en uiteindelijk een shortlist werd samengesteld. Eind 2009 ontving AGP
Business Software de opdracht voor een vooronderzoek.

Goede voorbereiding

De heer Leo Vellekoop, Controller bij Dersimo: “Een belangrijk onderdeel van de
implementatie was de migratie. We hebben veel tijd gestoken in het voorbereiden en
testen van de conversie van de aanwezige gegevens.” In november werd begonnen
met het opleiden van de keyusers. Ter ondersteuning van de opleiding, werd een
testadministratie ingericht waarmee de keyusers en gebruikers konden oefenen. Hier
werd enthousiast gebruik van gemaakt, waardoor men in een korte tijd goed leerde
werken met AGP Trade. Door het oefenen met deze testadministratie werd ook snel
duidelijk waar de inrichting van het systeem nog aanpassing nodig had. “We hebben,
samen met AGP, de overgang heel goed voorbereid. Onze klanten hebben hierdoor van
de live gang van 1 januari niet of nauwelijks iets gemerkt”, aldus de heer Leo Vellekoop.
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Het vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek werden de bedrijfsprocessen en de gewenste wijze van
automatisering in detail besproken. Het onderzoek resulteerde in een gedetailleerd
rapport inclusief een gap/fit analyse. Hieruit bleek dat de standaard van AGP Trade een
goede basis bood voor de benodigde functionaliteit, maar dat er ook meerwerk nodig
was om de specifieke wensen voor de textielbranche goed in te kunnen vullen.

In het magazijn

Highlights

Snijopdrachten voor het magazijn worden aangeleverd als picklijsten. Wanneer de
picklijsten in het magazijn worden afgedrukt, worden gelijktijdig etiketten vervaardigd per
artikelregel. Deze etiketten worden, middels een barcode en barcodescanning, gebruikt
voor de aansturing van de snijmachine en de verzending naar de klant.

•

Ontbrekende functies worden
bijontwikkeld

Op de snijtafel

•

AGP Trade neemt veel werk uit
handen

Na de afdruk van de picklijst en de etiketten worden de artikelen van de aangegeven
locatie gepickt en naar de snijtafels gebracht. Op de snijtafels worden het label van de rol
en het etiket gescand om te controleren of de rol klopt bij de snijopdracht. Wanneer dit
niet klopt, start de snijmachine niet met de opdracht.

•

De support is heel goed

Klaar voor verzending

Na behandeling van een partij op de snijtafel, wordt de betreffende regel afgemeld. Elke
snijtafel ziet zijn af te melden picklijsten. Bij het afmelden zijn voorzieningen aanwezig
om snijverliezen en locatiewijzigingen aan te geven. De goederen die klaar zijn, worden
klaargezet voor verzending met een externe vervoerder. En daarmee komt het product
van Dersimo terecht op zijn volgende bestemming!

Over Kerridge Commercial Systems (KCS)

Wij bieden specialistische software, service en support voor volledig geïntegreerde handels- en bedrijfsmanagement oplossingen aan klanten met een
handelsbedrijf, verhuurbedrijf of installatiebedrijf, klein of groot - waar dan ook ter wereld. Bedreven met de bracnhes voor meer dan 40 jaar, zijn onze technische
experts leiders in handels en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten.
Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen.
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