CASE STUDY

PETROGAS GAS SYSTEMS
VERSNELDE IMPLEMENTA TIE TRIMERGO T2
De sterk toegenomen vraag naar gasinstallaties van de laatste jaren deed de omzet en
bedrijfsgrootte van Petrogas sterk groeien. Tegelijkertijd ontstond de behoefte aan
verdere professionalisering: het werken met diverse eilandsystemen voldeed niet meer.
Levertijden waren moeilijk haalbaar en het overzicht was
verdwenen, waardoor tussendoor ingrijpen en bijsturen
onmogelijk werd. Petrogas was toe aan de invoering van
één integraal systeem, zodat alle benodigde informatie
toegankelijk zou worden voor de diverse afdelingen. De
projectmatige werkwijze van Petrogas maakte de keuze
eenvoudig: Trimergo Project ERP Software.
De zeer goede voorbereiding van de implementatie
maakte het mogelijk de software binnen drie maanden
operationeel te hebben. In een vroeg stadium werden
een aantal key-users bij het project betrokken. Zij
hadden een belangrijke inbreng bij het in kaart brengen
van de processen en de eventueel nodige
verbeteringen. Hierdoor ontstond er veel betrokkenheid
en draagvlak voor Trimergo. Vanaf dag één werd
uitgedragen dat de nieuwe software voor álle
medewerkers in het bedrijf was!
De planner werd bijna geheel vrijgemaakt om de
implementatie te ondersteunen en medewerkers (40
Trimergo gebruikers) kregen een interne training.

Dagelijks werd men via de mail op de hoogte gehouden van de laatste vorderingen. Dit was een
implementatie “volgens het boekje”: binnen drie maanden was de nieuwe automatisering een feit!
Voor Petrogas waren de doorslaggevende redenen om voor Trimergo te kiezen:
 projectgerichtheid
 verkorten van de levertijden
 naadloze integrering van alle onderdelen van een project
 volledig inzicht: tussentijds ingrijpen en bijsturen mogelijk
 efficiëntere inkoop
Projectengineering, -planning en inkoop in één
omgeving
Problemen minimaliseren kan alleen als alle
onderdelen soepel en efficiënt samenwerken. Een
inkoopprestatie aan de hand van door Engineering
vrijgegeven stuklijsten kan alleen goed zijn als bekend
is wanneer de materialen nodig zijn. Wanneer die
materialen nodig zijn, komt uit de projectplanning áls
daarin de materialen zijn opgenomen. Of verwerking
van deze materialen kan plaatsvinden, is afhankelijk
van de planning van de medewerkers. Dit vormt de
basis van Trimergo software: het naadloos integreren
van alle informatie van een project. Wat een
materiaalwijziging betekent voor de kosten, levertijd,
inkoop etc. is direct inzichtelijk. Volledige integratie
biedt volledig inzicht.

www.petrogas.nl

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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