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Idhammar Förråd och Inköp - det profesionella valet

Snabbfakta
l

Minska stopptider med bättre
styrning på reservdelstillgång

l

Reducera risker i arbete

l

Följ upp mot nyckeltal

l

Driv på besparingar

l

Förbättra processer och frigör
resurser

l

Möt upp kraven lättare

Att korta ledtiderna är en av de viktigaste uppgifterna i alla processförbättringar. Bättre tillgänglighet på reservdelar och material för underhåll
är en annan viktig uppgift. Önskan att effektivisera och reducera kostnaderna för att lagerhålla material ställs ofta mot kravet på tillgänglighet.
“Effektivisering är att göra något som redan görs bättre”
Peter Drucker, Management Guru

OAVSETT STORLEK PÅ ER ORGANISATION, ger ett införande av Idhammar Förråd
och Inköp bättre kontroll på er reservdels och materialförsörjning, vilket resulterar
i minskade kostnader och ett bättre utnyttjande av er anläggning.

Nyckelfunktioner i Idhammar Förråd och Inköp
Med ett bra stöd för inköpsprocessen behöver inte dessa olika mål bli motsatser.
Med Idhammar Inköp kan man både effektivisera och säkerställa tillgången.
Idhammar Inköp är utvecklat för att täcka hela behovet av inköpsfunktionalitet i allt
från små till medelstora företag till multinationella koncerner.

Bättre planering
Rätt använt ger Idhammarsystemet er möjlighet att:
•

Minska stopptiden genom bättre planering.

•

Ge direkt nyckelinformation till berörd personal.

•

Undersöka kostnadsavvikelser.

•

Se till att rätt delar finns tillgänglig när ett visst arbete skall utföras.

•

Eliminera oavslutade arbeten som beror på förrådsbrister.

•

Följa upp en anläggnings reservdelssbehov.

•

Ta fram kostnadsuppskattningar.

IDHAMMAR SYSTEMS – keeping industry moving and improving

Levande varningar
Via SMS eller e-post ser systemet till att rätt personal får rätt information när
något av vikt har hänt. Det kan vara ett fel som har uppstått eller en leverans som
är försenad eller ett avtal som löper ut.

Omfattande rapporter
Bara i standard systemet finns över 100 färdiga rapporter. Utöver det kan man
komplettera med våra Dashboards för nyckeltalsuppföljning. Information kan
enklet exporteras till och visas i andra populära programvaror som Microsoft
Office, OpenOffice eller Lotus Smart Suite. Alla listor i systemet kan man med
klipp och klistra flytta till alla andra program i windowsmiljön som kan ta emot
från klippbordet.

Säkerhet
Varje funktion i Idhammar Förråd och Inköp kan inkluderas eller exkluderas ur de
behörighetsgrupper som är grunder för säkerhetssystemet. Alla användare tilldelas roller och rollerna får sedan behörighet som passar deras uppgifter.

Automatiserade processer
Inköpsorder förbereds automatiskt när beställningspunkter nås i förråden. Vanliga
beställningar skapas enkelt av behöriga användare med ett fåtal klick. Flera
rekvisitioner sammanställs till inköpsorder och skickas sedan direkt till leverantören. Kontroll av mottaget gods, leverantörsfakturor och returer hör självfallet till
grundfunktionerna i systemet.

Hjälper er att efterleva omvärldens krav
Idhammar Underhåll stödjer flera standasrd för ledning och uppföljning bland
annat: SOX, ISO 9000, GMP och FDA 21 CFR Part 11.

Avtal och behörighet
Systemet hanterar även era avtal och håller reda på stafflingar och rabattsatser. Systemet kommer med en omfattande uppsättning av rapporter, men efter
utbildning kan era användare själva skapa ytterligare rapporter från systemet.
Behörigheten för användarna skräddarsys så att varje användare kan göra de
operationer i systemet som passar för dennes befattning i företaget.

Snabbanalyser
Grafisk statistik finns alltid tillgängligt. Du väljer enkelt mellan gruppering per
leverantör eller artikel.
Genom integrationen med Idhammar. Projekt kan du snabbt se hur dina projekt
ligger till jämfört med budget och vad som är beställt till projektet, men ännu ej
levererat.
Systemets uppbyggnad gör det lätt att visa data från alla olika delar direkt i
Microsoft Excel eller andra program i Officepaketet. Om så behövs finns även integration med ERP-system som IFS, Movex, SAP och Raindance.
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Smarta funktioner
•

Alla artiklar som i underhållsmodulen tas ut mot en viss maskin kan med ett
klick läggas till som reservdelar knutna till den maskinen.

•

Att lägga upp en ny artikel och köpa in den första gången gör man i Idhammar.
Inköp genom att fylla i ett enda formulär. Det tror vi är svårslaget!

Individer
Idhammarsystemet sparar information om underhåll och förflyttningar av
nyckelkomponenter såsom motorer, växellådor etc. Denna funktionalitet ger
omfattande detaljer om var varje komponent har använts genom dess hela livscykel. Dessutom detaljer om alla reparationer och förändringar som gjorts på komponenten. Orsaken till en förflyttning kan även den loggas i systemet. Individer
kan föras som förrådsartiklar och även återgå till ett förråd efter en reparation
och där anges som tillgängliga för uttag och användning på andra platser än den
ursprungliga.

Attest med atteststege
Vi hanterar attester med beloppsgränser och sambandskontroll. Även om man
är behörig att attestera ett visst kostnadsställe kan man begränsa rätten till vissa
konton. Beloppsgränser kan sättas per köptillfälle, men även vecka, månad, kvartal och år. Man kan ha olika gränser som samverkar för att få total kontroll på
inköpen.
Vi köps som överstiger attestgränsen aviseras nästa person i attestkedjan och ärendet går vidare till denne. Samma sak om en attestant inte utför sin attest i rimlig
tid. Hur förfarandet skall se ut kanfigureras efter era regler.

Snabbregistrering
Som i alla delar av Idhammarsystemet kan man nå i princip all information från
ett par nyckelbilder.
Ett resultat av ett nära samarbete med en aktiv användarförening.

Transaktioner
Standardtransaktioner/funktioner är lån, uttag, retur, flyttning, reservation, saldojustering, inventering och kassation av artikel.
En stor mängd data kan sammanställas vid transaktionstillfället:

Lån
Många företag har ett stort värde investerat i verktyg och utrustning för att utföra
underhållsarbete. Systemet har därför fått en modul som hanterar lån och regler
för utlåning och återlämning samt hur kostnaderna för detta skall hanteras.

Ansvarfördelning
I många företag tillämpas olika regelverk för att säkerställa korrekta affärer. SOX
är ett sådant regelverk. I dessa fall kan man styra vissa processer så att en och
samma person inte kan utföra alla steg i en inköpskedja till exempel.
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Idhammar har många
andra proukter:
Underhåll
Avtal med avrop
Automatiska inköp
Webbportal
Handdator med streckkod
Integration med andra system
Stopptidsuppföljning
System för energi och
vattenbesparing
Avancerad kontering
Avancerad attest
SOX-Compliance
FDA Compliance
SCADA Connector
Kvalitetsmonitor
Förbättringsförlag
Produktionsuppföljning

Förrådsmodulen ger bättre kvalitet
Lageroptimeringsmodulen förser dig med tillförlitlig och lättåtkomlig information vilket hjälper dig att höja servicegraden gentemot kunder till en minimerad
kostnad. Snabb transaktionshantering säkerställer att den information som visas
på skärmen avspeglar den aktuella situationen i förrådet.
Flera viktiga vinster med systemet:
•

Minskat lagervärde

•

Bättre kontroll av inköpskvantitet

•

Identifiering av volymartiklar

•

Identifiering högkostnadsartiklar

•

Optimering av antal leverantörer.

•

Förbättrat förhandlingsläge mot
leverantör

•

Minskade interna inköpsprocesskostnader.

•

Minskat antal “småförråd”

Analys, ert vapen mot dolda kostnader
Teknisk och ekonomisk analys är en modul som består av en samling
kraftfulla verktyg för att genomlysa alla delar av underhållsverksamheten. Analysen tar inte bara sikte på planerade och utförda arbeten, den
omfattar även förrådsanalys och en bred uppsättning av uppföljning och
utvärdering av inköpsverksamheten och leverantörerna.
Dolda kostnader
I den tekniska delen kommer ni snabbt att finna de delar i anläggningen som
står för de största kostnaderna. Inte bara direkta kostnader i form av arbeten och
reservdelar utan även kostnader för stopptiden och kostnader för att lagerhålla
reservdelar och materiel.
Alla rapporter kan presenteras i ett klickbart format på intranätet. Man kan enkelt
bryta ner diagrammet till detaljnivå eller se rapporten på en övergripande nivå.
Alltsammans bygger på SQL och det betyder att import och export sker mycket
enkelt oavsett vilka system du arbetar med i dag.

Aviseringar
Idhammar ett antal förvarningar och aviseringar om händelser i systemet.
Personer eller grupper kan nu meddelas när något av följande exempel inträffar:
• Den som har något att attestera meddelas via epost eller SMS
• Teknisk kontaktperson meddelas när beställda varor tas emot i förrådet. 		
Meddelandet anger även antal av varje artikel som levererats.
• Tre månader innan en garantitid, supportavtal eller försäkring löper ut
meddelas ansvarig för aktuellt underhållsobjekt.
• Om en beställd vara inte kommer i tid till ett planerat arbete meddelas
den tekniker som är ansvarig för beställningen.
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