Scanico projektstyring
Scanico A/S implementerer Dynamics AX projektstyring
Scanico A/S har leveret spiralfrysere til fødevareindustrien i mere end
20 år, og deres innovative teknologi og produkter tilfører værdi til
produktion i hele verden.
”Med anskaffelse af Dynamics AX har Scanico A/S rustet sig med en bedre
værktøjskasse til at løse de behov, Scanico’s forretningsmæssige udvikling stiller til ERP
systemet”, udtaler chefkonsulent Kim Poulsen hos Systemate A/S.
Scanico A/S har som et led i deres
fremtidige forretningsmæssige udvikling, valgt at skifte det gamle XAL ERP
system ud med dets afløser Dynamics
AX.
Med projektet er Scanico’s forretningsprocesser blevet modelleret og optimeret, og gamle tilretninger er blevet
fjernet.

Projektproduktion og SFC
Omdrejningspunktet i den nye ERP løsning er projektmodulet med en 3-delt
projektstruktur, som muliggør planlægning og opfølgning på sektionerne i
f.eks. fryseren. Det enkelte projekt
konfigureres ud fra standardmoduler, og
starter med, at der udarbejdes et
projekttilbud.
Med ShopFloor Control sikres det, at det
faktiske tidsforbrug bliver henført til de
enkelte projekter og produktioner, så
der kan foretages en retvisende
efterkalkulation.

After sales, service og garanti
Alt after sales, service og garantiforpligtigelser håndteres med relation til
det oprindelig projekt på specielle
underprojekter.

Med rollecenteret i Dynamics
AX har vi fået en enestående
mulighed for stille de KPI’er
til rådighed, som er væsentlige for den enkelte bruger.
Specielt køindikatorerne er
et stærkt værktøj.

Catia CAD Integration
Der er i løsningen udarbejdet diverse
integrationsmuligheder til CAD programmet Catia, hvilket gør det muligt at
fremfinde tegninger i Catia arkivet.

Teknisk Chef Søren Andersen,
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På den måde opnås der overblik over
livscyklus på det enkelte projekt,
bestykningen af projektet, og der kan
foretages løbende efterkalkulationer på
dækningsbidraget.

Scanico A/S producerer frysere, kølere
og steamere til inline kontinuerlig behandling af diverse produkter.

Dokumentstyring

Elementer i løsningen:

Med Systemate’s Office integrationsmodul, som er en add-on til Office, er
det muligt at arkivere forskellige projektinformationer som mails, dokumenter og regneark direkte i AX’ dokumentstyring fra Office produkterne.
Samtidig muliggør modulet fletning af
informationer fra AX til f.eks. Word.

Integrationsmodul til Office
Projektmodul
Produktionsmodul
ShoopFloor Control
Øvrige basismoduler til AX
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