Infor ERP (LN & Baan)
Konsulentassistance
Serviceområder

LN & Baan systemer

Om Triceps-iT ApS

Konsulentbistand

Projektledelse

Triceps-iT implementerer, yder support og udvikler løsninger. Triceps-iT
klarer de spørgsmål og problemer,
der måtte opstå i den daglige drift og
rådgiver virksomheden i spørgmål
relateret til Infor ERP (LN og Baan).
Bistanden tager udgangspunkt i virksomhedens behov og forretningsgange.
Triceps-iT har særlig kompetence i
interfaces til Infor ERP systemer.

Planlægning og styring af implementeringer, udrulninger, opgraderinger, migreringer, konverteringer af data og implementering af tillægssystemer. Test og kvalitetssikring af leverancer.

Triceps-iT ApS tilbyder konsulentbistand, projektledelse og løsninger
til virksomheder, som anvender
eller planlægger at anvende Infor
ERP systemer.

Projektledelse

Produktion

Til tiden, i ret kvalitet og til
budgettet.
Det er ethvert projekts mål og det er
Triceps-iT’s mål. I forbindelse
med implementering eller opgradering af eksisterende systemer er det
vigtigt, at projektledelsen har den
fornødne indsigt i virksomheden og
den løsning, der skal implementeres.
Den forretningsmæssige indsigt hos
Triceps-iT er helt i top. Dette gælder
også løsninger indenfor projektindustrien.

Løsninger
ERP systemer er omfattende, men
dækker trods alt ikke alle områder.
LN og Baan er rammesystemer, som
indeholder gode udviklingsværktøjer.
Triceps-iT råder over en portefølje af
løsninger, som mange virksomheder
anvender og har udbytte af. TricepsiT udvikler tilpasninger, der giver
konkurrencemæssige fordele og optimerer anvendelsen af IT.
Løsningseksempler på bagsiden.

Økonomi

Vores mål

Integrationsopsætning mellem logistik og
finans, betalinger, anlægsaktiver, intrastat,
regnskabsrapporter, likviditetsforecast,
kontoudtog, opsætning af flere finans- og
logistikvirksomheder, afstemninger mellem logistik og finans.

Det er Triceps-iT’s mål, at virksomheder der anvender Infor LN
eller Baan, får størst muligt udbytte
af deres ERP system.

Opsætning af produktionsstamdata, hovedplanlægning, nettobehovsberegning,
styring af produktionsordrer, produktkonfiguration, for- og efterkalkulation, lagerstyring, versionsstyring af varer og styklister. Herudover særlig ekspertise i produktkonfiguration og projektmodulerne i
Baan.

Distribution
Indkøbsordrer, salgsordrer, prislister, opsætning af ordreforløb, statistikker, lokationsstyring, sporing af varer,
varemodtagelse, forsendelse, lageroptællinger, fakturering, følgesedler.
Ligeledes erfaring i servicemodulet med
håndtering af serviceordrer og servicekontrakter.

Administration
Brugere, jobs, printere, menuer, DEM og
autorisation og anden opsætning af sikkerhed.

Personer
Eric Steinar Jensen
 +45 4057 3380
 esj@triceps-it.com
Speciale: finans

Søren Lildal
 +45 2524 9990
 sol@triceps-it.com
Specialer: teknik, logistik og produktkonfiguration.
Begge har forretningsmæssig
uddannelse og mere end 15 års
erfaring i LN/Baan.

Uddannelse og workshops
Uddannelse i LN og Baan moduler af såvel
superbrugere som slutbrugere.

Teknologi

Tilpasninger

Udvikling baseres i videst muligt
omfang på strukturerede metoder
og anvendelse af DAL2 eller Application Function Server teknologi. Det
betyder sikkerhed for at forretningslogikken i ERP systemet er intakt og
at vedligeholdelse af LN eller Baan er
nemmere.

Rapporter, defaults, menuer.

Triceps-iT ApS

Triceps-iT ønsker at være en pålidelig partner. Både når det gælder
implementering af ERP systemet og
efterfølgende optimering og support.

Marked
Vi arbejder primært i Danmark,
men har også aktiviteter i blandt
andet Norge og Sverige.

Udvikling
Systemløsninger, specifikationer, programmering, dokumentation, test.

Drift og vedligeholdelse

Kontakt
På telefon, mail eller via vores
hjemmeside:
www.triceps-it.com

Problemløsning - herunder håndtering af
fejlrapporter (Infor-cases), installation og
afprøvning af patches og solutions, vedligeholdelse med servicepacks inklusiv
afprøvning.
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Løsninger
Stregkoder og RFID chips
Triceps-iT anbefaler at se indførsel af stregkoder og
RFID chips i sammenhæng med optimering af processerne i ERP-systemet.

Forenklede lagerprocesser
Registrering af varebevægelser er ofte en af de mest
omfattende opgaver i forbindelse med ERP-systemer.
Samtidig er det vigtigt, at det sker præcist og hurtigt.
Triceps-iT tilbyder en række muligheder for at optimere.
Disse omfatter løsninger, som sammenkæder og på en
gang udfører mange Baan standard sessioner. Endvidere
kan det omfatte automatiseret lagerudstyr som lagerautomater, vægte og kranlagre.

Tidsregistrering
Brugervenlighed og robusthed betyder meget ved registrering af tid. Det er forudsætningen for pålidelige oplysninger om forbrugt tid på ordrer og projekter. TricepsiT har erfaring med og løsninger til integration med
mange forskellige systemer.
Triceps-iT’s koncept sikrer en høj grad af validering af
registreringerne.

Leverandørstyrede lagre
Flere og flere etablerer aftaler med leverandørerne om at
styre deres lagre – enten ved klassisk VMI eller konsignation. Triceps-iT arbejder sammen med førende VMI
system-leverandører om løsninger til de virksomheder,
der anvender Baan ERP systemer.
Løsningen indebærer et ægte Supply Chain koncept og
en optimering af processerne omkring indkøb, varemodtagelse og registrering af fakturaer.

(kilde: Videlity)

E-mail eller Fax
Mange virksomheder sender i dag forretningsdokumenter via fax og e-mail til deres kunder og leverandører. Vi tilbyder en løsning, der kan gøre denne proces
mere effektiv. Ordrebekræftelser, indkøbs-ordrer og
fakturaer er eksempler på de foretnings-dokumenter, der
kan sendes som e-mail eller faxes direkte fra ERPsystemet.

Microsoft EXCEL

Indtjeningsbidrag

Regneark er ikke til at undvære. Vi tilbyder en løsning,
således at man kan skrive Baan rapporter direkte til EXCEL og andre Microsoft produkter.

Debitorer
Varelagre

12900
Primo Ultimo Stigning
-8000 -9000
-1000
-8500 -10000
-1500

Fakturahåndtering
Triceps-iT tilbyder løsninger til integration af fakturahåndtering som dækker alt fra scanning/elektronisk modtagelse til workflow med godkendelse, kontering, ordrematch og endelig ”approval” i finans.
Vi tilbyder dels vores egenudviklede løsning som afvikles i ERP systemet og til virksomheder med mere omfattende krav tilbydes interfaces til andre løsninger.
Triceps-iT samarbejder med mange softwarehuse, der har løsninger, der kan optimere anvendelsen af Infor ERP systemer:

Triceps-iT ApS
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