Gecombineerde aanleg van kabels en leidingen

Nieuw waterleidingnetwerk voor Vitens in Wierden

A.Hak Infranet implementeert ERP-oplossing 4PS

‘4PS Construct
ideale opmaat voor
verandermanagement’

Op zijn website omschrijft A.Hakpark zichzelf als ‘een wereld van verbindingen. Van manshoge pijpleidingen door de woestijn tot de waterleiding in
uw woning. Van transport en distributie van olie en gas tot het opwekken van
duurzame energie. Van de aanleg van hoogspanningskabels tot de aansluiting
in uw meterkast. En van robuuste apparaten voor de petrochemische industrie
tot elegante masten voor openbare verlichting, data- en telecomverkeer.’
A.Hakpark, die met name op het gebied van grote leidingen zowel nationaal
als internationaal tot de top behoort, telt zo’n 3000 medewerkers, waarvan
2250 in vaste dienst, heeft vestigingen door heel Nederland, maar ook in
Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en het Midden- en Verre Oosten.
Op 1 januari jongstleden ging 4PS Construct live bij A.Hak Infranet.
Vanwege de grote verscheidenheid aan werkprocessen is Infranet te
beschouwen als de meest complexe telg van de A.Hakpark ‘bedrijvenfamilie’;
dat heeft natuurlijk zijn impact op een ERP-implementatie.
De implementatie van 4PS Construct was onderdeel van een breder verandertraject dat tot doel had de processen te optimaliseren. Op de door boomgaarden omgeven hoofdvestiging van A.Hakpark in het Betuwse Tricht vroegen
we drie prominente leden van de verantwoordelijke stuurgroep naar hun
ervaringen: Catrinus van der Leest, manager ICT van A.Hak, senior application
manager / ICT Projectleider Wessel Klompsma van A.Hak Infranet en last but
not least Piet Vermeule, Financieel Directeur van A.Hak Infranet.
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