Case study

Eurol
EUROL SMEERT BEDRIJFSPROCESSEN MET BRANCHESPECIFIEKE
IT-OPLOSSING VAN PRODWARE

Uitdagingen
Verbeteren van de efficiency
Softwareoplossing die de branchespecifieke
processen ondersteunt

Oplossingen
Prodware adjust Procesindustrie op basis van
Microsoft Dynamics NAV

Voordelen
Volledig geïntegreerde brancheoplossing
Vereenvoudigt artikel- en formulebeheer
Verbeterde managementinformatie
Beheersbare en controleerbare voorraad
Eurol is een internationaal opererende producent en
leverancier van hoogwaardige smeermiddelen en
chemische producten. In deze branche zijn complexe
processen als blenden, roeren en afvullen standaard. Ook
het verpakken en labelen van producten in verschillende
verpakkingsvormen is in deze sector eerder een regel dan
een uitzondering. Daarnaast werkt Eurol met stoffen die
aan allerlei strenge milieu-, kwaliteits- en veiligheidseisen
moeten voldoen. Geruime tijd was de directie van Eurol
op zoek naar een automatiseringssysteem dat dit soort
specifieke bedrijfsprocessen kon ondersteunen.
Nieuw ERP-systeem
Eurol wilde al haar bedrijfsprocessen automatiseren.
Een belangrijke doelstelling hierbij was het verbeteren

van de efficiëntie. Om deze reden werd gestart met
de implementatie van een nieuwe bedrijfsbrede
ERP-oplossing, Prodware adjust Procesindustrie: de
branchespecifieke automatiseringsoplossing van Prodware
voor bedrijven in de chemische sector. Prodware adjust
Procesindustrie is gebaseerd op Microsoft Dyamics NAV:
het ERP-systeem met alle benodigde functionaliteit, van
financiële administratie en in- en verkoop tot voorraad
en productie. Dit basisplatform is door Prodware
uitgebreid met specifieke functionaliteiten voor de semiprocesindustrie.
Vereenvoudigd artikelbeheer
“Wij hebben met name voor Prodware adjust
Procesindustrie gekozen omdat het een
productiegeoriënteerd pakket is en de omgang met
vloeistoffen ondersteunt”, vertelt Erik Blikman, Controller
bij Eurol. “De basisoliën en grondstoffen komen hier
in bulk binnen en worden gemengd en vervolgens
afgevuld in verschillende verpakkingsvormen. Ons vorige
systeem hanteerde voor elke verpakkingsvorm een ander
artikelnummer. Hierdoor hadden we soms wel vijf of zes
verschillende artikelnummers voor hetzelfde product! In
Prodware adjust Procesindustrie is de artikelstructuur een
stuk overzichtelijker geworden, doordat de artikelnummers
van één product gehandhaafd blijven, ongeacht de
verpakkingsvorm.”

Vereenvoudigd formulebeheer
De samenstelling van de oliën en smeermiddelen
wordt bij Eurol vastgelegd in formules. Prodware
adjust Procesindustrie slaat aan de hand van de
basishoeveelheid de verhouding van de gebruikte
componenten op. Wijzigingen in de basishoeveelheid
leiden automatisch tot een herberekening van de
benodigde componenten en bijbehorende verhoudingen.
Eventuele wijzigingen in een formule hoeven dus ook maar
één keer doorgevoerd te worden.
Kwaliteitsregistratie
Tijdens alle fasen van het productieproces vinden
strenge testen en controles plaats om de kwaliteit en
toepasbaarheid van de oliën en smeermiddelen te kunnen
waarborgen. Prodware adjust Procesindustrie beschikt
over een geïntegreerde kwaliteitsmanagementmodule,
waarmee de registratie van het testen van de olie
geautomatiseerd plaatsvindt. Op deze manier kunnen de
producten makkelijker gevolgd en eventueel geblokkeerd
worden als er iets misgaat.
Veiligheidsinformatiebladen
Sander Oosterveen, System & Quality Manager:
“Prodware adjust Procesindustrie ondersteunt ons in het
genereren van de wettelijk verplichte documenten, zoals
veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). De voor etikettering
en transportdocumenten relevante veiligheidsinformatie,
zoals gevaarsymbolen, zijn hiermee ook beschikbaar. Een
speciale koppeling (Lisam) met Dynamics NAV genereert
de veiligheidsinformatiebladen. Per product rollen de juiste
veiligheidsetiketten dan automatisch het systeem uit.”

Verbeterde managementinformatie en beheersbare
voorraad
“Een belangrijk voordeel van een geïntegreerde
totaaloplossing is de beschikbaarheid van actuele
managementinformatie”, vertelt Blikman. “Onze
managementinformatie is al een stuk verbeterd sinds de
komst van Dynamics NAV en wordt alleen maar verder
uitgebreid. Sinds we Dynamics NAV voor de planning
gebruiken, behalen we veel efficiëntievoordeel. Dankzij
Prodware adjust Procesindustrie is onze voorraad
beter beheersbaar en controleerbaar geworden. De
leverbetrouwbaarheid is ook zeker toegenomen!”
Voor meer informatie, bezoek www.eurol.nl

Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met
diepgaande branchekennis. Prodware is de grootste Microsoft
Dynamics partner in Europa.
Prodware is actief in veertien landen voor 20.000 actieve
klanten. Met 1.650 medewerkers behoort Prodware tot de
grootste IT-partners voor (middel)grote organisaties in Europa.
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index.
Met een omzet van 180 miljoen euro, een robuuste nettowinst
en een eigen vermogen van 40% van het balanstotaal, is
Prodware een financieel gezonde onderneming en een stabiele
partner voor haar klanten.
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