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HGG GROUP
WIERINGERWERF, juli 2012 – HGG Group BV koos in 2008 voor Trimergo T2, ter vervanging van
hun huidige financieel-logistieke softwarepakket en de standalone applicaties. Na een uitvoerige
selectieprocedure maakte deze speciaalmachinebouwer hiermee de stap naar één geïntegreerde
oplossing voor de financiële administratie, projecten, planning en service. Dit voor zowel de
machinebouw tak binnen HGG - HGG Profiling Equipment - als voor het snijbedrijf - HGG Profiling
Contractors.
Een interview met Mark Helder, Managing Director HGG Profiling Equipment

Wat was de aanleiding van de ERP zoektocht?
HGG zocht een allesomvattend bedrijfsbreed informatiesysteem. De aanleiding was
de beperkingen van de administratieve software. Deze software was weinig flexibel
en meer geschikt voor artikelbestanden en handelsondernemingen. Voor de
planning van haar projectmatige werkzaamheden werd MS Project gebruikt. Deze
systemen stonden los van elkaar, waardoor we regelmatig te maken hadden met
niet kloppende cijfers en veel extra werk.

Waarom Trimergo?
“HGG is een projectbedrijf. Bij Exact moesten we ons proces
aanpassen. In Trimergo is veel meer vrijheid om je eigen proces in het
pakket te passen. We hebben getwijfeld tussen SAP, Ridder en
Trimergo. Trimergo ontwikkelt zelf haar software. Daardoor heeft ze
zelf alle kennis in huis. Als klant heb je daadwerkelijk invloed op de
ontwikkeling van de software op lange termijn. Zoals bijvoorbeeld bij
de stemronde op de klantendag. Ik heb Trimergo al een aantal keer
aan andere ondernemingen aangeraden. De belangrijkste reden? de
flexibiliteit van het pakket en de projectgerichtheid.”
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Implementatie
De selectie van een nieuw ERP is relatief eenvoudig; daarna
begint het pas. Het is de kunst om een ERP pakket helemaal te
integreren in je proces, betrokkenheid te krijgen bij de
medewerkers en het echt anders te gaan doen. Als het te
ingewikkeld is, of het voordeel niet direct zichtbaar is, is het
lastig mensen niet op hun oude systeem terug te laten vallen.
“De betrokkenheid van de jongens bij Trimergo is erg goed.
Hierdoor is het goed gekomen met de implementatie.”

Toegevoegde waarde
Het verschil met de situatie van voor Trimergo ligt vooral op het gebied van efficiency en
snelheid: “Het is makkelijker om bestellingen te doen, uren in te boeken. Het gaat
allemaal eenvoudiger en flexibeler en al deze informatie staat in één systeem.”

De Trimergo Organisatie
“Wat opvalt bij Trimergo is goed en direct contact met de medewerkers. Niet alleen
met Support, maar ook met de backoffice en het management is aangenaam.
Trimergo is toegankelijk, innovatief en heeft kennis van zaken.”

Tot slot: welke lessons learned kunt u met ons delen?
“Maak het eigen bedrijfsproces is leidend bij de pakketselectie; kies een pakket dat bij je
belangrijkste processen past. Verder adviseer ik de implementatie niet door één
persoon of afdeling te laten doen. Betrek zo veel mogelijk gebruikers. Hierdoor ontstaat
er draagvlak in de organisatie, bij implementatie en de tijd erna.”

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