CASE STUDY

NXP SEMICONDUCTORS
NXP is een onafhankelijke producent van halfgeleiders die engineers en designers al vijftig
jaar voorziet van halfgeleiders en software voor hoogwaardige toepassingen op het gebied
van mobiele communicatie, consumentenelektronica, beveiligingssystemen, elektronische
betaalsystemen, netwerkconnectiviteit, en entertainment
en netwerksystemen voor in personenwagens.

Op basis van haar uitgebreide expertise op het gebied van
consumentenonderzoek, aanzienlijke investeringen in Research & Development en
toonaangevende partners in de industrie bieden de krachtige mediatechnologieën van NXP
consumenten een optimale, zintuigelijke gebruikservaring - schitterende kleurenweergave,
een kraakheldere geluidsweergave en snelle uitwisseling van informatie vanuit huis, vanuit
de auto en via mobiele apparatuur.

Het Test Centre, onderdeel van IC Manufacturing Operations Nijmegen binnen de Philips
Semiconductors divisie heeft gekozen voor de invoering van de ERP oplossing van Trimergo.
Binnen deze afdeling IMO van NXP Semiconductors is
het Test Centre verantwoordelijk voor de
productievoorbereidingen van de test en assemblage
activiteiten van de Product Divisies, de interne
klanten. Time to Market en Time to Volume zijn
daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Trimergo gaat de integrale planning verzorgen van de workflow vanaf offerte tot aan de
interne facturering. Binnen het Test Centre worden de engineers in toenemende mate meer
verantwoordelijk voor de projecten, en Trimergo wordt hun gereedschap voor het
uitbrengen van offertes, resource en materiaalplanning en de controle op levertijd en
budget. Trimergo vervangt meerdere maatwerk- en rapportagesystemen en zal volgens
planning worden aangesloten op SPEED, de wereldwijde SAP R/3-implementatie binnen
Philips.

Frans van Houten, President and chief executive officer:
“De redenen voor de keuze voor Trimergo waren:
 de integratie van project-, uren- en materiaalplanning,
 de pro-actieve workflow-functionaliteit,
 de urenregistratie met fiattering en
 het gebruiksgemak.
Daarnaast was de 100% web-based technologie zonder clientinstallatie een harde randvoorwaarde voor toelating op het
Philips-netwerk.”

Wilt u weten hoe Trimergo úw bedrijf verder kan helpen? Neem dan contact op met de
salesafdeling van Trimergo via +31 55 577 7373 of info@trimergo.com.
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