Planning- en
monitoringsoftware
voor productiebedrijven

“We zochten een systeem dat
zowel massaproductie als kleine
maatwerkorders kan plannen.”

Metaglas automatiseert productieplanning
met PROPOS software

Matthijs Keijzer
Operationeel Manager
“Metaglas is een echt familiebedrijf.
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Leuker op de vloer
“We waren al begonnen met procesverbetering. Uit de productie kwam er bijvoorbeeld
een vraag over extra materieel, zoals lege karren. Als we hier dan op inzoomden bleek

Architect: Hofman Dujardin

dat al ons materieel vaststond op bufferplekken. Dit werd veroorzaakt door incomplete
opdrachten en capaciteit uitdagingen. Om dit te verbeteren zijn er in de productie 6
teamleiders aangesteld die elk verantwoordelijk zijn voor een afdeling/cel, waaronder:

tiseren. Ook de afstemming van materialen

zagen, bewerken, persen en prefab. Hierdoor is de verantwoordelijkheid meer verdeeld
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Resultaat

Eenvoudige implementatie

“Met PROPOS willen we kortere doorlooptij-
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tijdperk zijn dit soort activiteiten te automa-

moeten opslaan. Dit mag wel voorkomen
maar dan is dit een bewuste keuze van het
management.”
“Als iedereen achter dit nieuwe systeem
staat, dan gaat het werken. Daarom zetten
we eerst de basis op met een klein clubje en
gaan er dan pas meer mensen bij betrekken.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de implementatie goed gaat verlopen en dat PROPOS
de oplossing biedt die we zoeken.”

Meer informatie: www.metaglas.nl

