
 

 

IPL Advies v14.0 

Door de internationale concurrentie is het van groot belang om als 

bedrijf slank en slagvaardig te zijn. Processen moeten gericht zijn op 

toegevoegde waarde. Procedures op snelheid en effectiviteit. Produc-

tie, handel en service op klantgerichtheid en flexibiliteit, met lage 

voorraden. Onze adviseurs helpen bedrijven om zich samen met hun 

partners in de keten op deze manier te organiseren. 

Uw klant vraagt om snelheid en flexibiliteit 

Ook uw bedrijf staat voor de uitdaging om snel en betrouwbaar speci-

fieke producten tegen steeds scherpere prijzen te leveren. Het bieden 

van een perfect product tegen een betaalbare prijs is niet meer vol-

doende om klanten te behouden. Flexibiliteit en een goede logistieke 

prestatie zijn bepalend in de concurrentieslag. Daarnaast zien we dat de 

productiviteit verder moet worden verhoogd. Door de hectiek van de 

hedendaagse economie is het aanleggen van voorraden riskant gewor-

den en wordt u nauwelijks tijd gegund om processen goed in te richten. 

Continue verbetering van organisatie en processen 

Verbetering van uw prestaties naar de markt daar gaat het om. Op basis 

van duidelijke strategische keuzes continu aanpassen van organisatie en 

processen.  IPL kan u helpen met: 

• Identificeren van noodzakelijke acties en vaststellen van prioritei-

ten hiervan. 

• Verhogen van bedrijfsprestaties (o.a. hogere productiviteit, verla-

ging van kosten). 

• Verbeteren van de kwaliteit van de planning en het terugbrengen 

van voorraadniveaus.  

• Verkorten van (keten) doorlooptijden van engineering-, productie- 

en distributieprocessen. 

Het belang van goede informatievoorziening 

Door de toenemende tijdsdruk is tijdige en complete informatie van 

levensbelang geworden. Het kiezen en inrichten van geschikte bedrijfs-

software is echter niet eenvoudig door het grote aanbod aan uiteenlo-

pende softwarepakketten. Omdat IPL continu pakketevaluaties en pak-

ketselecties uitvoert en implementaties begeleidt, zijn we een uitste-

kende partner in het keuze- en invoeringsproces. IPL kan u ondersteu-

nen met: 

• Specificeren van noodzakelijke informatiebehoefte. 

• Selecteren van voor u passende bedrijfssoftware. 

• Implementeren van deze bedrijfssoftware. 

• Optimaliseren van het gebruik hiervan. 
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IPL is een onafhankelijk adviesbureau dat haar dienstverlening richt op bedrijven die werkzaam zijn binnen industriële 

ketens, zowel producten als handelspartijen. De adviseurs van IPL begeleiden bedrijven bij het verbeteren van hun 

prestaties. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op de bedrijfsbesturing en de informatievoorziening. 

IPL helpt u: 

• We inventariseren, analyseren en identificeren. 

• We stellen samen met u het te volgen plan vast. 

• We voeren dit plan uit en communiceren hierover. 

• We trainen uw mensen “on the job” gedurende de uitvoering van het plan. 

IPL biedt u: 

• Kennis van uw bedrijfsvoering: wij kennen uw business, uw klanten en uw leveranciers als geen ander. Wij onder-

steunen u in het omzetten van uw strategie naar een passende (keten)inrichting en –besturing; 

klantorder-gestuurd werken is daarbij ons specialisme. 

• Bedrijfskundige aanpak: in onze advisering houden wij rekening met uw plannen voor de toekomst, uw financiële 

en technische mogelijkheden en de veranderingskracht van uw organisatie. 

• Creativiteit in combinatie met pragmatiek: wij vinden een creatieve en werkbare oplossing op uw vraag, wij be-

trekken uw medewerkers bij het uitwerken daarvan tot praktische werkwijzen. 

• Theoretisch uitstekend geschoolde bedrijfsadviseurs met jarenlange praktische ervaring in uiteenlopende bedrij-

ven, in zowel lijn- als staffuncties. 

• Meer dan 25 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van middelgrote toeleveranciers, eindproducenten  

en handelsbedrijven in de verbetering van hun bedrijfsvoering, processen, planning en bedrijfssoftware. 

U kunt bij ons terecht voor de volgende producten en diensten: 

• Procesinrichting en verbetering: 

o Productiviteitsverbetering en kostenreductie 

o Smart Customization 

o Inrichting en organisatie van Productbeleid en Change Management 

o Lean en Visual Management 

o Supply Chain Management 

o Productieplanning en doorlooptijdverbetering 

o Voorraad- en assortimentsrationalisatie 

o Service Management 

• ICT toepassingen: 

o ICT strategie en masterplanning 

o Selectie van bedrijfssoftware (ERP; PLM; PCF) 

o ERP selectiemiddel (zie www.erp-portal.nl) 

o Implementatiebegeleiding van bedrijfssoftware (ERP; PLM; PCF) 

o Optimalisatie van het gebruik van reeds ingevoerde bedrijfssoftware 

• Opleidingen (open inschrijving en in house) 


