” ROB-EX kändes som det
bästa alternativet. En bra
lösning för att integrera
det hela”
Mats Andersson,
Produktionschef, Aluflex AB
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Lönsam investering med ROB-EX
Genom erfaren personal och kvalitativa produkter levererar Aluflex de bästa lösningarna
till sina kunder, de är specialister inom både profilsystem och linjära rörelser på den
Nordiska marknaden. Novotek är stolta att få vara leverantör för deras planeringssystem.
Aluflex har arbetat med att utveckla
skandinavisk
automationsindustri
sedan 1988, de hjälper dagligen sina
kunder med automationsprodukter
och automationslösningar vilket de
har en gedigen erfarenhet och kunskap i. Mats Andersson, produktionschef på Aluflex, insåg att deras egen
produktion krävde en bättre planering och valet föll på Novotek som
leverantör.

När Mats Andersson började på Aluflex var de endast två man i produktionen och en man i verkstaden. Idag finns Aluflex i hela Norden och som
specialister på effektiva mekaniska lösningar för industrin, har de en stor
kundbas. Produktionsplaneringen skedde tidigare i Excel, där Mats hade det
yttersta planeringsansvaret.
Dagligen fick han flytta tider manuellt och varje fredag skrevs nästkommande vecka ut, vilket gjorde att planeringen fort blev inaktuell då verkligheten oftast förändrandes. Mats upplevde produktionsplaneringen i
Excel som mycket tidskrävande och det kunde bli problem när han inte var
på kontoret. När Aluflex skaffade ett stämpelsystem blev det svårare att
använda Excel och ju mer företaget växte desto svårare blev det att hålla koll
på samtliga orders som ibland kunde vara tjugo – trettio stycken per dag.
ENKEL INTEGRATION

Mats Andersson,
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På en mässa i Göteborg blev Mats introducerad för ROB-EX av Novoteks
säljare och tog sedan upp ärendet internt i företaget. För Mats del gällde det
att i första hand övertyga ledningsgruppen, och efter att Novotek fick göra
en demo var allt en enkel resa. Aluflex valde mellan två planeringssystem,
och valet föll på ROB-EX. ”ROB-EX kändes som det bästa alternativet. En
bra lösning för att integrera det hela” säger Mats.
Efter att beställningen gjorts till Novotek tog det endast två månader
innan systemet var igång och integrerat. ”Vi upplevde inga komplikationer
med varken introduktionen eller integrationen” säger Mats. ROB-EX har en
egen webbklient för återrapportering, men i Aluflex fall integrerades ROBEX med deras affärssystem Navision och stämpelsystemet Bofab vilket
fungerade utmärkt.
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AUTOMATISERINGEN I PROCESSEN

Mats beskriver fördelarna med ROB-EX som många, men den främsta fördelen är automatiseringen i processen. Allt sker i realtid och de sju
teknikerna kan enkelt planera in orderna. Säljarna och produktionsarbetarna
har alla en viewer så att de enkelt kan öppna upp och se hur planeringen ser
ut och följa specifika orders. ”Om man ska sammanfatta fördelarna med ett
ord så är det visualiseringen – alla kan se vad som sker i produktionsplaneringen”.
Samtliga i personalen på Aluflex är nöjda med lösningen och tycker att den
är smidig att använda. För Mats har ROB-EX bidragit till att frigöra mycket
tid i hans arbetsschema jämfört med att arbeta i Excel.
LÖNSAM INVESTERING

Investeringen lönade sig fort, sedan företaget började använda ROB-EX
upplever de en mer effektiv produktion vilket leder till en ökad omsättning
och mindre personalkostnader. Hur mycket det rör sig om vågar inte Mats
sia om: ”Det blir tryggare att lämna leveranstid till en kund som vi kan stå
för, då man enkelt kan se vilka orders som kan bli drabbade av förseningar.
Vi kan jobba mer förebyggande”.
Aluflex är mycket nöjda med samarbetet tillsammans med Novotek och
tycker att det har fungerat väldigt bra.
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