
De beste worden in intralogistiek  

Waarom ifm nu ook supply chain management kan doen   

De verkoopcijfers van de toekomst concreet berekenen, altijd kunnen leveren zonder teveel in 

voorraad te hebben, altijd de perfecte productievolgorde kennen, alle materialen, onderdelen en 

grondstoffen op het juiste moment in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats hebben, kunnen 

vertrouwen op een volledig flexibele en functionerende capaciteitsplanning – en dat alles met 

minimale kosten en de beste leverprestaties. Een ideaalbeeld? Inderdaad! ifm business solutions 

gmbh, de supply chain specialisten van ifm, hebben het tot hun missie gemaakt om klanten te 

begeleiden en te ondersteunen op hun weg om de "beste" te worden.  

Missie "Mens & Materiaal" 

Hoe? Met eersteklas, op SAP gebaseerde software en hoogwaardige consulting. "Onze visie is dat in 

elke supply chain de juiste informatie en aanbevelingen op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de 

juiste persoon zijn en dat het juiste materiaal op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste 

hoeveelheid is", meldt Björn Dunkel, Managing Director van ifm business solutions gmbh.  

De medewerkers van de ifm-groep staan dagelijks voor deze uitdaging en hebben als team een 

holistische, volledig in SAP geïntegreerde en SAP-gecertificeerde oplossing ontwikkeld, die uniek is op 

de markt. "Veel aanbieders zijn bijvoorbeeld bezig met demand planning of richten zich op 

voorraadbeheer. Maar geen van hen biedt een volledig netwerk over vraagplanning, 

productieplanning, vraag- en voorraadbeheer. En zeker niet geïntegreerd in SAP. Toch weten alle 

ervaren supply chain managers dat het netwerken van processen, dezelfde kijk op de dingen en het 

gebruik van een gemeenschappelijke database die de 'waarheid' weergeeft, het toppunt is van 

succesvol supply chain management," zegt Björn Dunkel. 

De klantentrouw is navenant hoog en niet één keer heeft de "Back to Standard" strategie in 

verschillende groepen ertoe geleid dat de "GIB Suite" met onmiddellijke ingang als "SAP Standard" 

wordt behandeld. Dit is niet alleen een geluk voor de supply chain specialisten van ifm, maar ook voor 

vele contactpersonen aan de klantzijde die met behulp van de ifm software hun carrière in het bedrijf 

konden uitbouwen. 

Verfijning van de SAP-norm 

Hoe werkt dit? De ifm supply chain oplossing vult gaten in de SAP standaard, vereenvoudigt deze op 

diverse plaatsen en biedt tal van uitgebreide functionaliteiten, kortom: de standaard wordt aanzienlijk 

krachtiger, biedt veel meer procestransparantie, kan worden gebruikt voor planning en implementatie, 

biedt strategische en operationele gebieden die naadloos op elkaar aansluiten en realiseert het geheel 

met aanzienlijk meer gebruiksvriendelijkheid en eenvoud. Eenmaal ingevoerd is de ifm-oplossing bijna 

onmisbaar. Monetair meetbare successen worden doorgaans al na enkele maanden bereikt en de 

afschrijving van de oplossing vindt meestal in recordtijd plaats.  

Afval opsporen – afval vermijden 

Hoe? Door onmiddellijk aan het licht te brengen wat al lang onder de oppervlakte sluimert, 

bijvoorbeeld te veel voorraad, sediment, te weinig nauwkeurigheid in de planning van de 

materiaalbehoeften, geen overzicht van knelpunten en kritische materialen, te onnauwkeurige 

verkoopprognoses, moeilijke operabiliteit en veel te vaak data-extractie in gigantische Excel-lijsten die 

nooit actuele, allesomvattende en betrouwbare overzichten toelaten. En dit ondanks het feit dat elke 

supply chainer - of hij nu van planning, productieplanning of inkoop is – zijn best doet. Maar zelfs de 

beste vakman heeft zeer goed gereedschap nodig om tot uitstekende resultaten te komen. 



 

Basis van de slimme fabriek 

Sinds de fusie van het voormalige GIB mbH met ifm is de horizontale digitalisering van supply chain-

processen en de optimalisering ervan aangevuld met het verticale niveau: De aansluiting van het 

productieniveau. Intelligente sensortechnologie – dit was altijd al de kerncompetentie van ifm. Met de 

GIB Shop Floor Integration bereikt de informatie nu ook het ERP-systeem – precies daar waar het zinvol 

kan zijn. Zo worden inkoopaanvragen en waarschuwingen geactiveerd, die vroegtijdig ingrijpen en het 

tijdig ter beschikking stellen van materiaal, vakmensen of arbeidsmiddelen mogelijk maken – zo 

mogelijk nog voordat een machinestilstand optreedt. Dit maakt toekomstgerichte oplossingen zoals 

real-time onderhoud, predictief onderhoud en temperatuur- en niveaubewaking mogelijk en legt de 

basis voor de slimme fabriek.  

 

Een rond oranje ding – denken zowel de sensor specialisten als de supply chain experts.  

 

"Onze missie is om complexe supply chain processen beheersbaar te maken. Met ervaring en 

vereenvoudiging maken we bedrijven nog succesvoller. Dat is waar we voor staan en dat is wat ons 

drijft," bevestigt Björn Dunkel.  


