CASE STUDY

VAN DEN BRINK BV
Ga er maar aan staan: je produceert zowel matrijzen als machines én productiestraten op
klantspecificatie. Beide binnen één organisatie. De omzet is in drie jaar tijd verdubbeld met
inmiddels meer dan 200 projecten. Capaciteit is dé bottleneck. En je wilt een compleet
geïntegreerd systeem voor planning en logistiek voor alle productgroepen. Dit was het startschot
voor een zeer veeleisende software-selectie…met Trimergo als afgetekende winnaar.

Wat doet het bedrijf?
Sinds 1963 vervaardigt Van den Brink met 75
medewerkers spuitgietmatrijzen en automatisering voor de verpakkingsindustrie. Emmers, potten,
bakjes, deksels, enzovoort. Snellopende, long-life matrijzen zijn de specialiteit. Daarnaast levert Van
de Brink de automatisering van het uitnemen, transporteren, stapelen, aanbeugelen en labelen van
de eindproducten. De klanten bevinden zich in Europa, Midden-Oosten en Afrika. De kracht van het
bedrijf ligt in de grote engineeringsafdeling van vijftien medewerkers, waardoor men innovatieve
design-to-order projecten aankan. Daarnaast is er een modern proef-testcentrum waardoor klanten
vóór uitleveren het systeem in werking kunnen zien.

Waarom Trimergo?
De doorslaggevende redenen voor de aanschaf van Trimergo waren de zeer complete
projectadministratie met voor-, na- én prognosecalculatie, de omgang met groeiende en flexibele
stuklijsten, projectgerichte inkoop en uitbesteding en last-but-not-least, de module
‘Werkorderuitgifteplanning’. Met deze grafische module kan Van den Brink zeer snel en flexibel het
werk toedelen aan mensen en machines binnen de overall projectplanning. Deze functionaliteit werd
bij geen enkel ERP-systeem aangetroffen.

Zijn er twijfels over de software?
Kees van Heerikhuize, directeur, over de keuze en opbrengsten: "Naast de functionaliteit sprak
Trimergo's focus op projectgestuurde productiebedrijven mij aan, hierdoor heb ik een redelijke
garantie dat de toekomstige ontwikkeling van Trimergo blijft aansluiten bij mijn bedrijfsproces. Ook
het feit dat Trimergo volledig web-based is spreekt mij aan, de meeste ERP-systemen moeten de
komende jaren deze stap nog maken waar een behoorlijk risico aan kleeft. Trimergo heeft inmiddels
bewezen ons bedrijfsproces goed onder controle te kunnen houden zonder in te boeten op
flexibiliteit met een behoorlijke efficiëntie!"

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Trimergo of een referentiebezoek aanvragen? Neem dan contact op met
de Trimergo Sales afdeling via onderstaande contactgegevens.

OVER TRIMERGO
Trimergo is in 2001 opgericht met als doel het best mogelijke project ERP systeem te ontwikkelen. Inmiddels werken ruim 10.000 gebruikers
in meer dan 10 landen dagelijks met Trimergo T2 . Bedrijven waarvoor zij werkzaam zijn bevinden zich onder meer in de on & offshore,
apparaten- en staalbouw, speciaalmachinebouw, maritieme industrie en bouwtoelevering.
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