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Onhoudbare planning in de
greep dankzij Limis Planner
“Met zo’n 2.500 orderregels en 15.000 bewerkingen was onze produc.eplanning in Excel totaal onhoud-

baar. Onze planner liep al.jd achter de feiten aan, zag een bo/leneck pas op het moment dat de order al

wegmoest en het kos/e hem veel te veel .jd om de planning bij te werken. Plannen met Limis Planner is

vele malen beter gebleken dan plannen met Excel.”

Aan het woord de heer Sjoerd Silderhuis, account- & projectmanager bij
Wemeco Nederland B.V.
“Wemeco Poland sp. z o.o. is een ISO9001:2008 gecer.ficeerd toeleverbedrijf dat is gespecialiseerd in het

seriema.g produceren van producten op klantspecifica.e (CMP, Customer Metal Parts). We zijn producent

in de machinebouw (pallet wikkelmachines en transportsystemen), carrosserie (frames), GSE (Ground Sup-

port Equipments) voor luchthavens (bagagekarretjes, cargo dolly’s, stalen pallets en passagierstrappen ed.),

tankbouw (tanks voor sprinklerinstalla.es en chassis voor tanks in brandweerwagens). Daarnaast

produceren we ook onderdelen voor turntoestellen en gymzaalinrich.ngen.

Onze hoofdspecialisa.es

zijn allround metaalbe-

werking in staal, alumi-

nium en RVS en

assemblagewerkzaam-

heden van zowel series

van 5 stuks als series van

10.000 stuks.

Het hoofdbureau is geves-

.gd in Hengelo (O) terwijl

de produc.e door zo’n

100 medewerkers in Polen

wordt verzorgd.



Probleemstelling
Circa twee jaar geleden merkten we dat door de groei van ons bedrijf onze planning in de knel kwam en

dat we moesten gaan ingrijpen om problemen voor te kunnen blijven. We kwamen in contact met Limis.

Zij hadden online het ervaringsverhaal van een klant staan en wat daarin werd beschreven als probleem

was precies waar wij in de dagelijkse prak.jk tegenaan liepen.

Onze planning in Excel was door complexiteit en omvang onhoudbaar terwijl plannen in ons ERP pakket

PlanDeCAMpagne te sta.sch bleek . De doorloop.jden waren te lang en we konden niet .jdig genoeg

reageren op gewijzigde omstandigheden. We hadden gebrek aan inzicht in de beschikbare capaciteiten

voor nieuwe klantorders en de planner was veel .jd kwijt met communiceren van de planning en checken

of alles wel volgens verwach.ng werd uitgevoerd. De planning liep al.jd achter op de realiteit en we waren

niet in staat .jdig genoeg een bo/leneck te signaleren zodat ook onnodig veel .jd werd verspild aan

‘brandjes blussen’.

Implementa"e
Limis werd uitgenodigd voor een demonstra.e. Voorwaarde voor de samenwerking was dat Limis Planner

kon worden gekoppeld aan ons ERP pakket PlanDeCAMpagne van Bemet. Na een demonstra.e en het

bespreken van onze eisen- en wensenlijst is gestart met de implementa.e.

Dit is in nauwe samenwerking met onze IT manager en hoofdgebruiker gedaan. Ook al is hij Pools, hij

spreekt wel gewoon Engels en bovendien dezelfde taal als de IT-ers bij Limis, en dat is zeker nodig.

We raden bedrijven die een implementa.e overwegen aan om een goed projec/eam samen te stellen en

een gedegen voorbereiding te treffen zodat alle specs duidelijk zijn. Dat scheelt veel .jd en zorgt ervoor dat

iedereen weet wat hij moet doen.
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Werking
Tegenwoordig plant Limis Planner alle orders automa.sch. Daarbij plannen we op prioriteit, het clusteren

van materialen en op omstel.jden. De volledige produc.eplanning wordt in Limis Planner geregeld terwijl

gereedmeldingen in PlanDe CAMpagne worden gedaan middels online .jdsregistra.e en stuksmelding (bv.

serie 100 ex./15 ex. gereed). Limis Planner draait automa.sch elke nacht een complete update van de plan-

ning en eenmaal per dag worden nieuwe orders ingevoerd middels de interface. Dit is toereikend voor ons.

Effec"eve opbrengst
Door het gebruik van de planningsso�ware is onze effec.viteit binnen drie maanden 15% gegroeid. Natuur-

lijk, 10 uur werk is nog steeds 10 uur werk maar doordat we slimmer werken behalen we meer rendement.

We hebben veel meer rust in de fabriek nu we de to-do lijsten op de werkvloer d.m.v. schermen tonen.

En heel belangrijk: we hebben grip op en inzicht in de planning. Kunnen indien nodig .jdig bijsturen en zien

geen order meer over het hoofd. Onze planner gaat met veel meer plezier aan het werk!

Vervolg
In Limis Planner is heel veel mogelijk en we zijn dan ook nog niet helemaal klaar. Het paperless plannen

hebben we voor een groot gedeelte voor elkaar maar kan nog worden uitgebreid. Ook de dashboardrappor-

tages willen we gaan gebruiken. Hierdoor kunnen we gaan sturen op KPI’s en willen we de effec.eve .jd

van medewerkers en machines en de leveranciersbetrouwbaarheid meten. En dan kunnen we tevens heel

eenvoudig de voor- en nacalcula.es naast elkaar leggen.

Onze eigen wemDeck producten worden nu nog standaard in 4 weken geleverd (incl. 2 dagen transport)

maar we zijn ons zeer bewust dat naast kwaliteit de lever.jden heel belangrijk zijn als we ons willen blijven

onderscheiden. Daarom willen we op korte termijn in maximaal 2-2,5 week kunnen leveren. Dankzij Limis

Planner is dit haalbaar en reëel.

Overall is onze effec.viteit sterk verbeterd na het implementeren van Limis planner maar is ook het OHW

naar beneden gegaan door een betere aanslui.ng van de bewerkingen.”

Met dank aan Wemeco Poland sp. z o.o. en Wemeco Nederland B.V.

www.wemeco.com


