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Xibis richt zich al ruim 27 jaar op het optimaliseren, migreren en implementeren van software bij bedrijven in de industrie en handel op basis van de ERP
producten: Baan IV, Baan V en Infor LN. Xibis bouwt meerdere add-ons om
de toegevoegde waarde van Baan IV en ERP LN te verhogen. Daarnaast
heeft Xibis in de loop van de jaren haar kennis uitgebreid d.m.v. samenwerkingen met HiDOX, Biyond, CloudSource en Togetr en is zij sinds 2011 Infor
partner voor Nederland voor de Infor LN software.
Elk kwartaal zullen nieuwe en interessante onderwerpen via deze nieuwsbrief u toegestuurd worden.

“Het sparren met Xibis
verliep in een zeer ontspannen en plezierige
sfeer, waarbij we de randen van het project
soms opzochten, maar

Sensitivity Labeling
Heeft u die optie ook al eens in het Tools menu onder Application Configuration
gezien? Sensitivity Labeling, wat is dat eigenlijk, wat doet het en waar is het voor?
Sensitivity Labeling zorgt ervoor dat u onmiddellijk uw ERP LN sessies en reports
kunt herkennen dankzij de achtergrondkleur en opmerkingen als “testomgeving”.

uiteindelijk binnen het
budget het doel hebben
bereikt”
- Gert van Leijenhorst

Lees meer...
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Vaste Baan IV klant, Huisman Scherming,
kiest voor Infor ERP LN
Na een selectie waarbij verschillende pakketten vergeleken zijn
heeft Huisman Scherming gekozen voor Infor ERP LN versie 10.4 in combinatie met FormDesigner van HiDOX. Hiervoor had men al jarenlange ervaring met Baan IV.
De doorslag qua pakket- en partnerkeuze werd bepaald door de projecten en service functionaliteit in Infor LN en het pragmatische implementatievoorstel van
Xibis. Voor haar serviceactiviteiten heeft Huisman Scherming de servicemodule
van Infor ERP LN nu ook in gebruik genomen.
Ruud Vlottes, directeur van Huisman Scherming, legt uit: “ Software kopen is
het aangaan van een langdurige relatie; het is van belang dat de leverancier onze
sector begrijpt. Vanuit dat punt is de keuze gemaakt voor Infor ERP LN. Door onze jarenlange ervaring met Baan IV, hebben we de basis uit dit pakket kunnen
koppelen aan de nieuwste toepassingen binnen Infor ERP LN. Wat een grote rol
heeft gespeeld is de flexibiliteit van de organisatie betreffende aanpassingen en
het meedenken in oplossingen. We hebben in het traject een aantal klant specifieke wensen weten in te vullen, zodat werken met Infor ERP LN prettig en toegankelijk is.”.
Het resultaat was een nieuwe en opgeschoonde omgeving met de nieuwste software die op dat moment beschikbaar was.
Huisman Scherming heeft nu dankzij
FormDesigner van HiDOX, de mogelijkheid
om eenvoudig documenten elektronisch te verspreiden.
Lees meer...
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Xibis is reseller en implementatie
partner van HiDOX

Xibis: naast
automatisering
ook organisatie
adviezen
Voor Xibis is het vanzelfsprekend dat een goed automatiserings-advies ingebed
moet zijn in logisch opgezette bedrijfsprocessen.
In veel gevallen zal Xibis
dan ook naast de realisatie
van een automatiseringsoplossing tevens constructief
kritisch meedenken over de
administratieve organisatie.
Uiteindelijk is en blijft automatisering een hulpmiddel
om uw bedrijf beter te laten
functioneren!

Pick-by-Light

Pick-by-Light
In het hart van Zetra, de Tyre Wheel Mounting Center (TWMC), worden dankzij een grotendeels geautomatiseerde productielijn, wielen in perfecte condities gemonteerd en gebalanceerd. Deze wielen worden voor VDL Nedcar
voor de nieuwe auto’s op afroep geleverd.
Zetra/TWMC werkt in 2 ploegen en ongeveer elke 70 seconden worden wielen
voor een nieuwe auto afgeroepen. Binnen 3 uur dienen de wielen o.b.v. specificatie gemonteerd bij VDL Nedcar afgeleverd te worden. Dit vraagt om een bijzonder
goed uitgebalanceerd orderverwerkings- en productiesysteem, zeker omdat Zetra/
TWMC hierbij geen gebruik maakt van eindvoorraad om snel te kunnen leveren,
wat echt uniek is in deze business.
Onlangs werd bekend dat VDL Nedcar nieuwe modellen gaat maken voor BMW.
Volume in aantal gemonteerde wielen als ook het aantal varianten gaan daarmee
voor Zetra/TWMC omhoog. Doordat Zetra/TWMC nog wel dezelfde snelheid van
monteren moet waarborgen was het belangrijk de montagelijn niet alleen uit te
breiden maar ook beter te stroomlijnen. Vanwege de verhoging van het aantal
varianten worden de loopafstanden groter en moet het picken efficiënter uitgevoerd gaan worden om dezelfde snelheid te kunnen halen.
Zetra/TWMC benaderde Xibis om na te gaan of een Pick-by-Light systeem gecreëerd zou kunnen worden op het huidige Baan IV systeem.
Lees meer...

Welke mogelijkheden biedt ERP LN/Baan IV
voor Credit Management?
Heeft u last van oplopende betalingstermijnen? Wilt u meer ondersteuning voor
uw afdeling Debiteuren? Zowel ERP LN als Baan IV beschikken over uitgebreide
functionaliteit om klanten aanmaningen dan wel rekeningoverzichten te sturen. U
kunt de teksten van deze brieven flexibel inrichten. Daarnaast is het mogelijk om
het betaalgedrag van relaties door middel van statistieken te presenteren.
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