Geslaagde operatie,
B/E Aerospace
B/E Aerospace is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in ontwerp en productie
van vliegtuiginterieur. Het Nederlandse kantoor in Nieuwegein ontwikkelt keukenapparatuur, zoals ovens, voor de luchtvaart. Ook verzorgt men hier service en onderhoud
op de geleverde producten.
“Wat inExcelsis oplevert, is gewoon goed.”
Rob A., B/E Aerospace
Rob A., business planner bij B/E Aerospace in Nieuwegein is onder
meer belast met het voorspellen van de vraag uit de markt en het
verzorgen van allerhande rapportages. Voor het aanbrengen van een
verbeterslag in de rapportages heeft B/E Aerospace de hulp ingeroepen
van inExcelsis.
“inExcelsis heeft meerdere opdrachten voor ons gedaan. Ze hebben
bijvoorbeeld een tool gemaakt om orderlijsten op basis van bepaalde
criteria met elkaar te vergelijken. Degene aan wie wij leveren is vaak
niet degene die het product bestelt. Dan kan het zijn dat er verschillen
ontstaan tussen de orderlijst van de afnemer en onze interne lijst. Op
die punten waarin de lijsten van elkaar afwijken, moeten we actie
ondernemen. Voorheen vergeleken we de lijsten handmatig.
Dit gebeurt nu automatisch. Dit bespaart tijd en moeite en is veel
effectiever”, aldus Rob A.
“Daarnaast heeft inExcelsis onze planningsrapportages verbeterd. Op
basis van het orderoverzicht maken we een planning. Om de orders
te realiseren, bestellen we onderdelen bij verschillende leveranciers.
Deze verschillende leveranciers leveren meerdere onderdelen voor
verschillende producten. We hadden behoefte aan extra flexibiliteit in
de selectiemogelijkheden. inExcelsis heeft een interface gebouwd tussen
ons systeem en de gebruiker. Nu kunnen we eenvoudig filteren en
selecteren op meerdere criteria, bijvoorbeeld op leverancier of product.
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In Excelsis ontwikkeld verkoop-instrumenten, budgetmodellen en
modellen voor financiële en data-analyse.

Bovendien kunnen we nu op basis van verkoopprognoses een
behoeftevoorspelling per leverancier maken. Voorheen werd veel met
de hand gedaan. Nu is dit geautomatiseerd. Hierdoor besparen we
veel tijd.”
“Ook heeft inExcesis een Exel database gemaakt voor het bijhouden
van de kansen in de markt. Om een bestaande Excelsheet is een extra
schil gebouwd en er is een invoerblad toegevoegd. Het invoeren
van gegevens is daardoor sterk vereenvoudigd. Bovendien wordt nu
automatisch gecontroleerd of de juiste velden zijn ingevuld en of de
gebruiker de gegevens compleet heeft ingevuld”.
B/E Aerospace is erg tevreden over de uitgevoerde projecten.
Rob A.: “De werkzaamheden zijn zeer kundig uitgevoerd. We zijn met
1 opdracht begonnen en hebben de werkzaamheden steeds verder
uitgebouwd. Wat inExcelsis oplevert, is gewoon goed. Het levert
tijdwinst op, verlicht de lasten en neemt fouten weg. Wat we ook
erg waarderen is dat er grote bereidheid was om kennis met ons te
delen. Daar hebben we veel van geleerd. De werkzaamheden hebben
gezorgd voor efficiënte en effectieve informatieverwerking. De kans op
fouten is veel kleiner geworden en de werkzaamheden gaan sneller.”

