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Een moderne, competitieve onderneming 

moet fit zijn. De organisatie moet scherp zijn 

om de snel veranderende wereld bij te 

kunnen houden. Die scherpte vergt een 

constante kritische blik: is uw organisatie in 

topvorm? 

Dit whitepaper belicht 6 gebieden waarin u 

mogelijk kunt afslanken en stelt manieren 

voor om dat te doen. Begin met het 

voorkomen van fouten, haal inefficiëntie uit 

processen en verminder verspilling. Zo gaat u 

op weg richting operational excellence. 

1. DURF KRITISCH TE KIJKEN

Veel processen in uw bedrijf bestaan 

waarschijnlijk al lange tijd. Het functioneert, 

dus niemand vraagt zich af of er een betere 

manier is. De sleutel tot een lean bedrijf is de 

moed hebben om een kritische blik te werpen 

op de organisatie. En kijk dan vóóral naar de 

dingen die al tijdenlang op dezelfde manier 

gaan! 

2. AUTOMATISEER ROUTINEMATIGE TAKEN 

Er wordt veel tijd en geld verspild door heel 

eenvoudige taken met de hand te doen, die 

gemakkelijk kunnen worden geautomati-

seerd. Zoals het aanmaken van inkooporders 

of het vergelijken van factuurgegevens met 

inkomende inkooporders. Maar ook het 

bewaken van marges of voorraadniveaus kan 

bijvoorbeeld worden geautomatiseerd. Pas bij 

een bepaalde afwijking moet er gekeken 

worden naar de oorzaak en gevolgen. Wordt 

er nog veel met de hand ingevoerd of 

gecontroleerd in uw ERP systeem? 

Handelingen automatiseren kan heel 

eenvoudig met een event handler (ABEI). 

Zo vergroot u de productiviteit en effectiviteit 

van uw medewerkers. 

3. MAAK GEEN ONNODIGE FOUTEN  

Veel tijd en energie besteden aan het 

oplossen van fouten die ook vermeden 

hadden kunnen worden, is kenmerkend voor 

een ongezonde organisatie. Een belangrijke 

bron van fouten is het uitwisselen van 

gegevens tussen systemen. Werken vanuit 

één enkele gegevensbron elimineert deze 

risico’s. Niet meer kopiëren. Niet meer in- en 

exporteren. Niets meer converteren. 

 

SalesDash, één van de dashboards van ABSC 

4. REALTIME RAPPORTAGES 

Zonder accurate informatie over de stand van 

zaken, kunt u geen effectieve beslissingen 

nemen. U heeft inzicht nodig in wat er op dít 

moment gebeurt. Een volledig geïntegreerd 

ERP-systeem dat direct wordt gevoed data 

van de werkvloer biedt u dat inzicht. 

Grafische dashboards kunnen u vervolgens 

realtime voorzien van grafieken en 

statistieken. Zo bent u er zeker van dat u uw 

keuzes op de juiste gegevens baseert. 

 

https://www.absc.nl/lean-en-erp/
https://www.absc.nl/functionaliteiten/a-b-entiteiten-interface-laat-uw-bedrijfsprocessen-echt-automatisch-verlopen/
https://www.absc.nl/add-ons-op-exact/


 

5. VERBETER DE COMMUNICATIE 

Bedrijven die hun medewerkers niet de vrije 

ruimte geven om effectief samen te werken, 

verspillen kostbare hulpmiddelen. E-mail is de 

meest gangbare methode van communicatie, 

maar niet meer de meest effectieve manier. 

In het ERP systeem geïntegreerde workflows 

en social collaboration zijn respectievelijk 

eenduidiger en véél sneller. Door vaste 

processen (workflows) voor bepaalde 

activiteiten te ontwerpen en tegelijkertijd 

met dezelfde gegevens te werken en 

uitkomsten te delen wordt samenwerken 

makkelijker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BIED MOBIELE TOEGANG 

Om medewerkers hun tijd  

optimaal te laten besteden  

en waarde aan de klant te  

leveren, is het noodzakelijk  

om altijd toegang te hebben  

tot alle relevante informatie.  

Met apps kunnen klantgegevens  

op locatie worden gecontroleerd,  

kunnen notities of meetwaarden  

worden ingevoerd zodra ze ontstaan, kunnen 

processen vanaf elke externe locatie worden 

bekeken en beslissingen worden genomen en 

doorgegeven gebaseerd op belangrijke 

gegevens, op elk moment, op elke plek. 

. 
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https://www.absc.nl/oplossingen/crm-en-verkoop/

