Materieelbeheer klaar voor de toekomst
Dura Vermeer Materieelservice implementeert 4PS Construct

Otto van Stijn en Johan Krouwel van Dura Vermeer Materieelservice

Begin 2009 hakte Dura Vermeer Materieelservice de knoop door. Er moest een nieuw ERP-systeem komen. Het toenmalige
pakket had weliswaar voldoende functionaliteit voor het moment maar het was te weinig transparant en niet echt klaar voor
de toekomst. En dus ging een projectgroep onder leiding van Johan Krouwel, controller bij Dura Vermeer Materieelservice,
op zoek naar een geschikte vervanging. Johan Krouwel en Otto van Stijn, applicatiebeheerder, vertellen over een traject dat
uiteindelijk leidde tot de aanschaf van 4PS Construct en over de resultaten van de implementatie van deze bedrijfsbrede
oplossing, nu ruim een half jaar geleden.
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interface van het oude pakket was men ook
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Toen eenmaal de beslissing gevallen was
om naar een nieuwe ERP-oplossing op zoek
te gaan, ging men snel en voortvarend te
werk. ‘Meters maken’ noemen ze dat bij
Dura Vermeer Materieelservice.
Wat verder een rol speelde, was de conjunctuurdip die zich eind 2008 al aandiende:
‘Het werd wat rustiger’, zegt Otto van Stijn,
‘en de gedachte was dat we de vrijgekomen
tijd mooi voor de selectie en de implementatie konden gebruiken.’
De verwachting was toen nog dat de markt
in 2012 weer zou aantrekken. Maar zoals
iedereen weet, zijn de vooruitzichten sindsdien toch minder florissant.
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Containeropslag en steigerpijpen op de werf
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rfiD VereenVouDiGt MaterieelBeHeer

informatiesysteem als 4ps construct, dat al

complexe en nu nog volledig papieren admi-
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Dat signaal wordt met een rfiD-scanner

Daarna komt ook het grotere materieel

rfiD maakt ook het opleiden van nieuwe

opgepikt en doorgegeven aan een bedrijfs-

aan de beurt. Met als uiteindelijke doel de

mensen een stuk simpeler, aldus otto van
stijn: ‘straks hoeven we niks meer uit te leggen over al die duizenden artikelen die we
hebben. We hoeven eigenlijk alleen maar te
laten zien hoe de scanner werkt.’
Het optimalisatieplan ligt er en de projectgroep is inmiddels gevormd. afgesproken
is dat de optimalisatie voor de zomer van
2012 zijn beslag zal krijgen.

Feiten in het kort
Bedrijf
Dura Vermeer Materieelservice B.V.
Activiteiten
Dura Vermeer Materieelservice
is de centrale materieeldienst
van Dura Vermeer Groep n.V.
Zij richt zich op onderhoud,
verhuur en verkoop van materieel.
Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in
bouwplaatsinrichting en bekistingen.
Modules
relatiebeheer, acquisitie, calculatie,
inkoop, voorraad, projecten,
barcodering, service & onderhoud,
documentenbeheer, urenregistratie,
klachtenbeheer, materieelverhuur,
centraal beheer, termijnmotivering,
sharepoint integratie, financieel,
leveranciersbeoordeling en
-statistieken, vaste activa,
debiteurencockpit en relatiecockpit
Aantal gelijktijdige gebruikers
45
Besturingssysteem
Windows server 2008
Opslag van steigerplanken
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