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Hoe kunt u efficiënter,
sneller en flexibeler
produceren?
Klanten bestellen vaker online en in steeds
kleinere aantallen. Ze willen hun offerte
of product sneller dan ooit ontvangen. En
dat alles bovendien foutloos en tegen een
scherpe prijs, waardoor uw marges dreigen
uit te hollen. Hoe gaat u daarmee om als
productiebedrijf?
Digitalisering en slimme software zorgen ervoor dat
de productiesector efficiënter, sneller en flexibeler
kan produceren. In deze brochure leest u hoe u met
de productiemodules van Exact een geïntegreerde
oplossing in huis haalt voor:
+
+
+
+
+
+

Aankoop
Offertebeheer
E-commerce integratie
Service- en/of productabonnementen
Digitale werkvloer
Digitaal magazijn

Wij zorgen dat we de klant end-toend bedienen. Dankzij korte snelle
leveringen en inzicht in de voorraden
moeten we nooit een bestelling
weigeren.”

Daarmee behoudt u een voorsprong op nieuwe
spelers in de markt en op uw meer traditionele
concurrenten. En dat is tegenwoordig cruciaal.

Boretti
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Sneller leveren, door
digitalisering van
voorraadbeheer en
verkoop
In de huidige economie stellen opdrachtgevers hoge eisen aan
hun leveranciers. Snel leveren is vaak het belangrijkste criterium.
Bij leveringen gaat het om 'snel, sneller, snelst'. Dat vraagt om
een optimale planning van voorraden en productiemiddelen.
Professioneel supply chain management kan dan ook niet
zonder de slimme software van Exact voor Productie. Die zorgt
ervoor dat u snel en volgens afspraak kunt leveren. Zo verliest
u geen klanten. Want een te late levering is voor 22% van de
opdrachtgevers een reden om over te stappen naar een andere
leverancier*.
Stilstaan is achteruitgaan. Daarvoor
zijn slimme tools nodig die zoveel
mogelijk taken automatiseren. Met
de software van Exact zie ik precies
wat er vandaag geproduceerd wordt.”
Ziggzagg
*Bron: KMO Barometer 2021
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De voordelen
Zorg met stuklijstbeheer voor een stevige basis
van uw kostprijscalculatie en uw productieproces.
Voer uw kostprijsberekeningen snel en eenvoudig
uit met de calculatiefuncties. Krijg het juiste
inzicht in de werkelijk gemaakte kosten versus de
verwachte kosten en budgetten.
Met de productiefuncties kunt u het
productieproces optimaal stroomlijnen.
Met MRP bent u in staat om voorraadniveaus te
verminderen, door ervoor te zorgen dat u alleen die
artikelen op voorraad heeft die echt nodig zijn.
Voldoe aan de wet- en regelgeving: beheers de
kwaliteit en veiligheid van uw producten met 100%
traceerbaarheid van het product doorheen de hele
keten.
Koppel de software eenvoudig aan uw website of
portal en integreer volledig met uw boekhouding.
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Beheers uw kosten, zorg met
stuklijstbeheer voor een stevige basis
van uw kostprijscalculatie en uw
productieproces.

Optimaliseer uw productieproces, ga voor
een digitale fabriek
Met de productiefunctionaliteit van onze software
optimaliseert u het productieproces van uw onderneming.
Bijvoorbeeld door de optimale productiecapaciteit te
gebruiken. Door de productieafdeling tijdig en digitaal te
voorzien van de nodige informatie en onderdelen. En door
actueel inzicht te hebben in de situatie in de fabriek, zodat u
direct bijstuurt als dat nodig is. Vanuit de materiaalbehoefte en/
of vanuit de verkooporder maakt u eenvoudig productieorders
aan. Voor een optimale bezetting en doorlooptijd plant u uw
medewerkers en machines in om bepaalde werkzaamheden
uit te voeren.

33% van de productiebedrijven geeft aan dat het verlagen
van de kostprijs de grootste uitdaging van de toekomst is*.
Om te kunnen concurreren met bijvoorbeeld China of OostEuropese landen moet de kostprijs van producten omlaag.
Een strakke productieplanning heeft een grote invloed: met
Exact voor Productie worden productielijnen gestroomlijnd
en kan de bezetting omhoog.
Receptuur- en stuklijstbeheer
Uw stuklijsten of recepturen bevatten de materialen,
onderdelen, ingrediënten en de bewerkingen met arbeiden/of machine-uren om uw product te produceren. Met
Exact heeft u de mogelijkheid om meerdere stuklijstversies
per artikel aan te maken. De bewerkingen en materialen
kunnen dus per versie verschillen. Gecombineerd met
bijkomende kosten en batchgroottes vormt dit de basis voor
uw kostprijsberekening en productieproces.

Productiesoftware die met u meegroeit
Exact voor Productie groeit met u mee en is geschikt
voor productiebedrijven in uiteenlopende sectoren,
zoals de voeding, metaal, machinebouw, plastic en
elektronica. Onze ERP-software (Enterprise Resource
Planning) verhoogt de leverbetrouwbaarheid, stroomlijnt
tegelijkertijd productieprocessen en koppelt naadloos met
applicaties voor productieplanning, productconfiguratie,
productdatamanagement en nog veel meer.
Met onze software krijgt u een goed overzicht over alle
processen. Zo werkt u snel en foutloos en realiseert u groei met
optimale marges.

*Bron: KMO Barometer 2021
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Digitaliseer uw werkvloer en
magazijn met MRP, WMS en
handige apps
Optimaliseer uw voorraadniveaus met Material
Requirements Planning (MRP). U ziet direct wat
u moet leveren, wat u in voorraad heeft en wat
wanneer binnenkomt. De productiesoftware
berekent een aankoop- en productieplan,
zodat u op tijd levert en uw voorraad verlaagt.
U w orderpickers grijpen altijd juist dankzij ons
slimme Warehouse Management Systeem (WMS)
en onze handige apps. Ze krijgen de efficiëntste
looproutes en de juiste locaties. Door de items
te scannen is de kans op fouten minimaal.
Eventuele fouten geeft het WMS-systeem direct
aan. Zo helpt de voorraadbeheersoftware u om
fouten te voorkomen. Communiceer vlot met
de werkvloer via slimme tools, zoals Shop Floor
Control. Via werkorders zien de collega’s op de
productievloer direct wat er moet gebeuren en
leggen ze eenvoudig hun gepresteerde uren vast.
Zo bespaart u kosten en voorkomt u fouten.

Exact helpt om zaken inzichtelijk te
maken. Wij hebben met MRP altijd
de juiste producten op het juiste
moment beschikbaar. Zo werken we
efficiënt en besparen we kosten.”
Vertidrive
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Een realistisch kosteninzicht,
zodat u een scherpe prijs kunt
aanbieden
Een realistische offerteberekening is zowel voor
uw bedrijf als voor uw klant essentieel. Als een
klant een offerte aanvraagt voor een product op
maat, wilt u hier snel op reageren. Uw kostprijs is
vooraf moeilijk in te schatten door de specifieke
samenstelling van de verschillende onderdelen of
de batchgrootte, maar u wilt wel een scherpe prijs
bieden. Met de offertecalculaties binnen Exact
berekent u snel de kostprijs voor uw offerte en
komt u tot een realistische verkoopprijs. Het biedt
u ook de mogelijkheid om een klantspecifieke
stuklijst vanuit de offerte of bestelbon te maken
en daarvoor de prijs te berekenen. De berekende
offerteprijs en de stuklijstversie worden
overgenomen in de bestelbon op het moment
dat u de offerte omzet in een bestelling.

Dankzij Exact kunnen we altijd meteen
uit voorraad leveren. Wij kunnen nu niet
alleen verklaren waarom iets gebeurde,
maar we doen aan de hand van
trendanalyses ook voorspellingen.
Quooker
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Werk efficiënt samen met het Smart
Connected Supplier Network

Doe het samen met Exact
Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van ondernemers.
Maar u staat er gelukkig niet alleen voor. Exact Business
Software helpt u met advies, consultancy, trainingen en
support. Wij geven u graag toegang tot onze ervaring en
expertise. Zo ondersteunen wij de groei en uitdagingen van uw
onderneming, wat er ook gebeurt.

Productie- en handelsbedrijven werken steeds nauwer
samen. Aankooporders en productgegevens worden
onderling uitgewisseld om de processen zo vlot mogelijk
te laten verlopen. Met Exact wisselt u efficiënter, eenvoudiger
en bovendien veiliger informatie uit met aangesloten
bedrijven via het Smart Connected Supplier Network.

Meer weten over Exact voor Productie?
Bekijk onze demo’s op www.exact.be/productie.

Het SCSN zorgt ervoor dat uw efficiëntie enorm toeneemt.
Het biedt u een infrastructuur die communicatie mogelijk
maakt, in een format waarmee alle betrokken partijen in de
keten kunnen werken. Dat bespaart u veel tijd.

Hulp nodig om uw keuze te maken?
Ontdek in enkele seconden via onze keuzehulp welk pakket bij
uw onderneming past.

Geef digitalisering de hoogste prioriteit

Exact voor Productie uitproberen?
Dat kan! U kunt Exact voor Productie 30 dagen gratis
uitproberen.

70% van de productiebedrijven verwacht dat technologische
veranderingen een grote impact zullen hebben op hun
bedrijfsvoering. 59% beschouwt digitalisering als een hoge
prioriteit*. Toekomstgerichte productiebedrijven innoveren
dan ook op meerdere niveaus, met digitalisering als de
verbindende factor. Door uw kantoor, uw operationele
processen en uw productieketen te digitaliseren laat u
gegevens voor u werken. U krijgt de inzichten die nodig zijn
om goed onderbouwde beslissingen te nemen en optimale
marges te realiseren.

*Bron: KMO Barometer 2021
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Exact België
Koningin Astridlaan 166
1780 Wemmel
België
Tel.: 0800 - 66 54 631
E-mail: info@exact.be
Website: www.exactsoftware.be

Exact inspireert kmo's om te groeien. Zij dragen de economie, wij
ondersteunen ze daarbij. Net zoals een kmo is Exact niet bang voor het
onbekende. Wij zijn ambitieus en lopen graag voorop. Wij kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt kmo's en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht
in morgen. Zo helpen wij onze klanten over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.
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