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PERSBERICHT
‘s-Hertogenbosch, 18 juni 2008

VIPAM BV kiest voor Produmex in combinatie met SAP Business One
Ctac-dochter mYuice levert en implementeert nieuwe module bij VIPAM
Groothandel VIPAM in Geldermalsen gaat de geïntegreerde logistieke module
Produmex inzetten in combinatie met SAP Business One, de ERP-oplossing van
SAP voor het midden- en kleinbedrijf. De oplossing wordt geleverd door
mYuice, onderdeel van SAP-specialist Ctac in ‘s Hertogenbosch.
VIPAM is een groothandelsbedrijf dat actief is in ingrediënten, decoratiematerialen en
hulpmiddelen voor de ambachtelijke banketbakkerij- en de chocolateriebranche. Het
bedrijf kan dankzij de combinatie SAP Business One en Produmex de operationele
processen op de werkvloer integreren met zijn administratieve processen van aankoop,
voorraadbeheer, verkoop, levering en facturatie. Verder kan VIPAM de logistieke keten
verder stroomlijnen. Basis hiervoor vormt een uniforme codificatie van producten en
logistieke eenheden volgens de GS1-normen. Daardoor nemen de mogelijkheden voor
wat betreft tracking en tracing toe, kan VIPAM nauwkeuriger werken en zijn
orderpicking- en leveringsprocessen sneller uit te voeren.
“Het grootste voordeel van de nieuwe omgeving is dat we de circa 2.000 transacties per
maand later dit jaar papierloos kunnen uitvoeren”, zegt Menno Bout van VIPAM. “Dat
betekent een veel kleinere foutmarge. Bovendien kunnen we het inzicht in de logistiek
en de traceability sterk verbeteren. Verder beschikken we met deze combinatie over
meer mogelijkheden voor forecasting. Met zo’n 2.200 artikelen en doorlooptijden van
ongeveer 75 dagen wordt het voorspellen van de vraag voor ons steeds belangrijker.”
“Met deze overeenkomst met VIPAM hebben mYuice en Produmex hun eerste
gezamenlijke project gerealiseerd”, zegt Leon Hillebrand van mYuice. “Wij zijn
enthousiast over het feit dat VIPAM heeft besloten de logistieke oplossing van Produmex
in te zetten in combinatie met SAP Business One. Met deze add-on kan VIPAM meer
halen uit zijn SAP-systeem en concreet voordeel behalen voor wat betreft efficiency en
productiviteit, zowel op de werkvloer als op administratief gebied.”
Joris Van Ongevalle, Sales Director bij Produmex N.V. zegt over de keus: “Na eerdere
succesvolle realisaties in België vormt het gezamenlijke project met mYuice bij VIPAM
een belangrijke mijlpaal voor onze oplossing op de ruimere Nederlandse markt. De
combinatie van onze softwaremodules met de kennis en ervaring van mYuice biedt
bedrijven in het MKB de mogelijkheid om hun logistieke processen te optimaliseren.”
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Over Ctac
Ctac is een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in SAP-oplossingen, actief in Nederland,
België en op kleine schaal in Duitsland. Activiteiten bestaan uit implementatie, integratie
en beheer van SAP-systemen en hiervan afgeleide activiteiten zoals systeem upgrades
en systeemoptimalisaties. De onderneming is SAP Service Partner en de grootste SAPreseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. In België is Ctac Silver Partner
van SAP. Tot de klantenkring behoren ruim 200 organisaties in handel en industrie,
zakelijke dienstverlening, retail, (semi) overheid en universiteiten. Ctac had per ultimo
maart 2008 414 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in ’sHertogenbosch (Nederland). Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC)
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