Success Story

Mechan Groep, Achterveld

SAP ERP biedt Mechan Groep gestroomlijnde bedrijfsprocessen met gebruik van
de nieuwste technologie.

» “itelligence is technisch zeer capabel. Een echte probleemoplosser. Als implementatie partner weten zij altijd kritisch te blijven. De kwaliteit van hun dienstverlening is erg goed. Daarbij is itelligence goed bereikbaar.
Kortom: top of the bill!” «
In 2014 werkte Mechan Groep nog met meerdere,
verouderde ERP systemen. Verschillende bedrijfsonderdelen werkten met verschillende software
pakketten. Deze toepassingen werden grotendeels
ondersteund met voor Mechan specifiek ontwikkeld maatwerk. Logisch dus dat werd besloten
om naar een nieuw, geïntegreerd, toekomstbestendig ERP systeem over te stappen. Parallel aan
de implementatie van het ERP systeem, werden
afdelingen samengevoegd of bedrijfsonderdelen
afgestoten en werden organisatie en processen
gestroomlijnd. Om de nieuwe organisatie te huisvesten was bovendien nog een uitbreiding en verbouwing van het bedrijfspand aan de Hessenweg
in Achterveld nodig. Er moesten dus meerdere

uitdagingen tegelijkertijd overwonnen worden.
De organisatie bestaat uit twee verschillende
onderdelen met elk hun eigen kenmerken. Het
´spare parts´ bedrijf kenmerkt zich door kleine
aantallen maar met een korte doorlooptijd. Bovendien is er verregaande integratie met systemen
van leveranciers en klanten om deze snelheid te
borgen. In het ´machine´ bedrijf, dat tractoren
inkoopt, samenstelt en verkoopt, wordt per
definitie maatwerk geleverd aan klanten.

Mechan Groep, Achterveld
Mechan Groep is een toonaangevende Nederlandse importeur in de agrarische sector, tuin- en parkbranche, grondverzet en industrie. Zij importeert belangrijke merken op het gebied van tractoren, werktuigen en machines. Voor ieder merk is er een eigen, exclusief en landelijk dekkend dealernetwerk. De dealer is cruciaal in de keten omdat deze centraal in de markt staat, maar ook dicht
bij de eindgebruiker. Mechan Groep helpt deze dealers te groeien, hun rendement te maximaliseren door een ontwikkelingsprogramma op te zetten en hierdoor een interessante partner te zijn voor de eindgebruiker. Twee van deze dealers exploiteert Mechan
Groep in eigen beheer. Mechan Groep is sterk door bundeling van al deze activiteiten. Het is een slanke, daadkrachtige organisatie
gebaseerd op maximale synergie in ondersteunende diensten aan de verschillende merken en dealers. Mechan Groep heeft tevens
een eigen organisatie ten aanzien van service en onderdelen. Dankzij deze bundeling is de Mechan Groep de grootste speler op de
agrarische markt in de Benelux.

Naam:
Mechan Groep
Branche:
Agrarische sector, tuin- en
parkbranche, grondverzet
en industrie
Producten:
Tractoren, werktuigen,
machines
Bedrijfsgrootte:
110 medewerkers
Omzet:
€100 miljoen
Locatie:
Hessenweg, Achterveld

Er werd, in overleg met itelligence, gekozen voor
een gefaseerde aanpak. In fase 1 werd Mechan
Partners naar SAP gebracht. In fase 2 werden
de werkplaats en het tractor verkoopkantoor
overgezet.
Mechan partners werd in een periode van ongeveer 5 maanden overgezet naar SAP. Behalve
implementatie van de inkoop-, verkoop-, magazijn- en financiële functies werden ook interfaces
gerealiseerd naar klanten (dealers) en
leveranciers. Bovendien werd de oude ‘ bestelmodule’ vervangen door een real-time online webshop. Door de branche- en systeemkennis van
itelligence was het mogelijk om de verschillende
fases in het SAP project in te korten en snel op
elkaar te laten volgen. Tijdens de
go-live is er praktisch geen omzetderving geweest
en het systeem was dan ook snel stabiel.
In fase 2 werden de ‘machine’ bedrijven naar SAP
overgezet. Om daadwerkelijk maatwerk aan de
dealers te kunnen bieden, was er behoefte aan
up-to-date en accurate informatie over orders,
voorraad en omzet. Door de implementatie van
de Customer Service module en de Variant Configuratie is itelligence er in geslaagd voor Mechan
een pakket te implementeren dat aan deze
behoeften voldoet. Doordat de implementatie
gepaard ging met een reorganisatie had Mechan
een capaciteitstekort op de afdelingen die met
SAP moesten gaan werken. itelligence heeft
meegeholpen dit tekort aan te vullen, terwijl
ondertussen het systeem verder afgestemd werd
op de organisatie en eindgebruikers ‘on-the-job’
training kregen. Op 1 september 2014 ging dit
bedrijfsonderdeel ‘live’. Om het systeem nog verder te verfijnen en de kennis van de organisatie te
vergroten is er een relatief lange optimalisatiefase
geweest die eindigde op 1 maart. In deze periode
werden bovendien de twee bedrijfsonderdelen
samengevoegd onder één nieuwe BV.
Hierna is het beheer van het systeem overgedragen aan de afdeling AMS van itelligence, (Appli-

cation Management Services). Wijzingsaanvragen
worden via de helpdesk van itelligence verwerkt
en geïmplementeerd, terwijl er nog steeds één
aanspreekpunt is.
Voordelen van deze oplossing
Met SAP ERP kan Mechan Groep processen binnen inkoop, productie, service, sales, financiën
en HR stroomlijnen. Zo kan Mechan Groep haar
bedrijfsmiddelen en –materialen beter benutten.
itelligence blijft als dienstverlener verbonden, is
bereikbaar en kan eventuele problemen oplossen.
Na een periode waarin in relatief korte tijd het
nieuwe SAP systeem is geïmplementeerd, volgt
nu een periode van stabilisatie en uitbreiding. In
deze fase worden additionele toepassingen, zoals
it.MDS, it.approval en de garantiemodule, geïmplementeerd door itelligence. Met SAP is Mechan
Groep klaar voor de toekomst.
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Voordelen
Gestroomlijnde bedrijfsprocessen
Geïntegreerd, snel en flexibel
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