Inspiratiesessies Atos en SAP
Workshop
Manufacturing Improvement
Op basis van onze ervaring heeft Atos de
“Manufacturing Improvement Workshop” ontwikkeld.
Deze interactieve workshop wordt specifiek voor uw bedrijf georganiseerd en heeft
als doel om u een goed inzicht te geven in wat “Integrated Manufacturing” uw bedrijf
kan opleveren, welke ‘state-of-the-art’ oplossingen hiervoor beschikbaar zijn en
welke daarvan ook daadwerkelijk relevant kunnen zijn voor uw organisatie.
Uw tijdinvestering voor de workshop is een halve dag. Er zijn geen additionele
kosten aan verbonden. Na de workshop ontvangt u een schriftelijke rapportage van
Atos met de bevindingen en aanbevelingen van de workshop.

integrated

manufacturing
uw uitdaging anno nu

de voordelen op een rij...

U kunt zich tot eind septemer, geheel vrijblijvend, gratis inschrijven voor deze
Workshop die gehouden wordt bij Atos in het Executive Briefing Center te Utrecht.
Meld u nu aan via de Atos-website
nl.atos.nl/integratedmanufacturing
Download hier ook de brochure: Integrated Manufacturing.

Webinar
Integrated Manufacturing
3 juli 2012, 14.00 uur - 14.25 uur
Neem deel aan de SAP–Atos Espresso Sessie over
Integrated Manufacturing.
Mark Giebels, Principal Consultant Manufacturing bij Atos, vertelt u in dit webinar
van 25 minuten waarom ook uw bedrijf baat heeft bij end-to-end procesondersteuning op de werkvloer, en op welke wijze u de eerste stap kunt zetten.
U kunt zich aanmelden voor dit online Webinar via
nl.atos.net/integratedmanufacturing

Your business technologists. Powering progress

Integrated Manufacturing:
Slimmer dan de concurrent

Integrated Manufacturing:
De sleutel tot uw succes

Integrated Manufacturing:
Powering progress met Atos en SAP

Het maakproces is de spil van uw bedrijf. Hier komen de logistieke, de management en
de productontwikkeling ketens bij elkaar.

De sleutel om snel en slagvaardig in deze situaties te kunnen opereren is real-time inzicht
in de status van uw processen, eenduidige en up-to-date informatie om cruciale beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen.

Atos heeft meer dan 30 jaar ervaring in het implementeren en optimaliseren van
Productie-automatisering. Met klanten in bijna alle industry-sectoren, van Chemicals tot
Electronics, van Automotive tot Pharma.

De praktijk staat hier echter vaak ver van af. Ondersteuning van productieprocessen
wordt vaak nog op papier gemanaged . De aanwezige productiesystemen staan veelal
los van het centrale ERP-systeem, of gegevens zijn verspreid over talloze Excel-applicaties, waardoor actuele informatie niet is gesynchroniseerd en gegevens verouderd zijn.

Onze “Integrated Manufacturing” aanpak richt zich op het integreren en effectief ontsluiten van uw productiegegevens: de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste
moment. Voor productiebedrijven is het zaak om end-to-end processen ook op de
werkvloer integraal te implementeren.

Real-time inzicht in uw productie proces!

Atos biedt hiervoor, op SAP gebaseerde, bewezen oplossingen:
▶▶ SAP Manufacturing Integration & Intelligence (MII), integreert MES en ERP syste-

men en biedt op basis daarvan eenduidig inzicht in uw productieproces.

▶▶ SAP Manufacturing Execution (ME), het krachtige productie management sys-

Als leidinggevende in de maak-industrie balanceert u voortdurend tussen maximale
productie-efficiëntie, hoge productkwaliteit en de toenemende vraag om flexibilisering.
De operationele uitdagingen zijn legio, divers van aard en vereisen altijd een directe
oplossing:
▶▶ Kan deze spoedorder er nog tussen door?
▶▶ Is er nog wel voldoende voorraad ?
▶▶ Kan die geplande onderhoudsbeurt niet worden verschoven?

teem wat bedrijven in staat stelt de activiteiten op de werkvloer te beheren en te
monitoren.
▶▶ SAP HANA is het applicatieplatform dat uw gegevens beschikbaar maakt in realtime, door de in-memory database technologie.
▶▶ SAP Smart Mobility ontsluit relevante informatie op iedere gewenste locatie, en
maakt slimme toepassing van sensor-technologie in productiescenario’s mogelijk.
Laat ons u inspireren!

Maar ook op meer strategisch niveau wordt er aan het maakproces steeds meer eisen
gesteld: zij moet aantoonbaar kunnen bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen:
▶▶ Op welke wijze kunnen we kosten besparen zonder afbreuk te doen aan product-

en leverkwaliteit?

Inspiratiesessies Atos en SAP

voor de aansturing, kwaliteit, bezetting en leveranciers?

Atos organiseert in samenwerking met SAP een inspirerend Webinar en een
interactieve workshop. U kunt zich gratis aanmelden voor de inspiratiesessies van
Atos en SAP over Integrated Manufacturing.

▶▶ Waar kunnen we het productieproces verbeteren, en welke gevolgen heeft dit
▶▶ Hoe presteert deze fabriek ten opzichte van de andere productiefaciliteiten bin-

nen het concern?

Kortere time-to-market, meer flexibiliteit en tevreden klanten!

Marcel Schrauwen, Business manager SAP Manufacturing bij Atos, vertelt u er
indien gewenst graag meer over.
marcel.schrauwen@atos.net of 06 304 397 23.

