KLANTCASE: MARVU

RETHINK PERFORMANCE

Marvu is een middelgroot bedrijf dat sinds de oprichting in 1993 is gespecialiseerd in interne
transportsystemen in de voedselverwerkende industrie. Lokaal, maar ook internationeel
leveren zij transportbanden en speciaalmachines voor brood- en banketbakkerijen, voor
de vleesverwerkende-, visverwerkende-, convenience-, agf- en zuivelindustrie. Marvu
produceert niet alleen deze transportsystemen maar draagt verantwoordelijk voor het hele
proces. Advies, ontwerp, productie, assemblage, in bedrijfstelling, service en revisie zijn
kerntaken van het team.

UITDAGINGEN
Om dagelijks efficient te kunnen
produceren maakt Marvu gebruik van
verschillende IT-oplossingen. Het gebruik
hiervan zorgt voor veel uitdagingen die de
groei hinderen.
FLEXIBILITEIT

Het productieproces is erg sequentieel en
is moeilijk flexibel in te richten. Zo moet
bijvoorbeeld de volledige stuklijst langs
enginering. Eigenlijk wil men daar alleen het
klantspecifieke deel. Dit is niet mogelijk in de
huidige IT voorziening.

OVERZICHT

Bij het gebruik van een grote hoeveelheid aan
applicaties kan het lastig zijn om overzicht te
houden. IT vormt dan een blok aan het been.
In de huidige situatie kan Marvu de software
niet flexibel, zo dicht mogelijk bij het proces
inrichten. Hierdoor is het onmogeijk om
iedere dag overzichtelijk te werken.
EFFICIËNTIE

Al deze applicaties vormen ook een ander
probleem. Deze worden namelijk vaak maar voor
een deel gebruikt, maar volledig gefactureerd

“Huidige systemen zijn
niet flexibel genoeg om
te innoveren.”
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ERP

PLM

Onze oplossing

De uitdagingen die zich voordoen bij Marvu zijn herkenbaar voor veel bedrijven in de
maakindustrie. Daarom ontwikkeld Starcode haar eigen oplossing met behulp van de low
code technologie van Thinkwise. Het doel hier van is het aanbieden van één applicatie voor
middelgrote bedrijven in de maakindustrie die het gehele bedrijfsproce ondersteund.

Thinkwise

Het Thinkwise platform is de garantie voor
de beschikbaarheid van de laatste (web)
technologie en het snel en betrouwbaar
migreren vanaf je bestaande ERP/PLM system
(Bemet, Ridder IQ, Exact, Isah en meer)
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Nooit meer legacy systemen
ERP/PLM/ in een applicatie
Ondersteund het totale proces
PLM SCM CRM ERP
Vereenvoudigd samenwerking binnen de
organisatie en keten

Ondersteunde processen









CRM, marketing en sales
Project management en planning
Engineering en ontwikkeling
Werkvoorbereiding
Inkoop
Productie
Service
Kwaliteit

