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SNEEP INDUSTRIES
Sneep Industries BV opereert met 80 medewerkers vanuit Strijen in de Hoekse Waard. Het motto ‘Technology at
your Service’ wordt volledig waargemaakt als je kijkt naar de indrukwekkende waaier van uitgevoerde
projecten. Deze variëren van apparatenbouw, industrieel onderhoud, piping en machinebouw, zowel standaard
als speciaal. De ‘trigger’ voor een nieuwe bedrijfsbrede software ontstond door het wegvallen van de oude
garde managers. Hierdoor ontstond er onvoldoende grip op het administratieve en logistieke proces van de
projecten.
Sneep zocht een goed besturingssysteem met de volgende wensen:
de bedrijfsvoering verbeteren,
de variëteit van projecten beheersen
behoud van de flexibele bedrijfsvoering
Kortom, een systeem dat contrasterende eigenschappen verenigt: enerzijds flexibiliteit vanwege de projecten en
anderzijds een strakke interne organisatie om de leverbetrouwbaarheid te garanderen. Trimergo T2 verenigt deze
eigenschappen door een grote flexibiliteit in de logistiek en planning te combineren met een taken- en
alarmsysteem. Dit systeem creëert een vangnet voor afstemmingsfouten.
Zowel het management als de directe gebruikers van Sneep koos ook voor Trimergo T2 vanwege de natuurlijke
wijze waarop de huidige manier van projectmatig werken ondersteunt. Zo nam de herkenbaarheid en acceptatie
fors toe; niet onbelangrijk gezien het afbreukrisico vanwege de geringe ervaring met automatisering op de
productievloer. Door deze lage drempel werd het afbreukrisico verkleind.
Dhr. A. Sneep, oprichter en directeur Sneep Industries BV: “Trimergo T2 benadert heel dicht onze huidige
projectmatige manier van werken, waardoor een laagdrempelige oplossing ontstaat voor onze eindgebruikers.
Persoonlijk vind ik het ook een voordeel dat Trimergo een relatief jonge snelgroeiende organisatie is met een fris
en modern pakket, en een exclusieve focus op projectmatige werkende bedrijven heeft zoals het onze, in plaats
van een nummer ben je daarom een serieuze sparring partner”.
www.sneepindustries.com

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

Trimergo International · Amersfoortseweg 15 C · 7313 AB Apeldoorn · The Netherlands · +31 (55) 577 73 73 · www.trimergo.com

