
Voordelen op een rij:

1 Digitaal grip op de 
productievloer 

2 Altijd real-time 
informatie  

3 Registratietijd verkorten
4 Fouten minimaliseren 
5 Vernieuwing op 

de werkvloer

Exact Globe Next | Shop Floor Control

Om concurrerend te blijven in de markt is het belangrijk om te 
focussen op kostenreductie en kortere doorlooptijden. Bovendien 
is het essentieel om fouten te verminderen en zaken dus in één 
keer goed te doen. Dit kunt u onder andere bereiken door uw 
papierstroom van en naar de productievloer te minimaliseren. En 
dat kan nu, met Exact Shop Floor Control. Dé oplossing voor meer 
efficiëntie op de werkvloer. 

Shop Floor Control: minimaliseer 
papierstromen
Binnen productiebedrijven 
worden vaak veel zaken via 
papier gecommuniceerd. De back 
offi ce geeft de productieorders 
bijvoorbeeld op deze manier 
door aan de medewerkers op de 
productievloer. En dat gaat goed, 
totdat er iets in de order verandert. 
Want dan is de informatie niet 
meer juist en up-to-date, terwijl 
de mensen op de werkvloer 
daar niet van op de hoogte 
zijn. Ook kunnen de papieren 
heel gemakkelijk kwijtraken of 
beschadigingen oplopen op een 
drukke werkvloer. Een kostbare 
fout is dan snel gemaakt. 

Aan de andere kant stuurt de 
productievloer weer allerlei 
papieren naar de collega’s op het 
kantoor. Zo geven zij informatie 
door over urenregistratie en 
materiaalgebruik. Soms liggen die 
printjes een tijdje op een bureau 

voordat ze in het systeem worden 
ingevoerd. Met als gevolg dat het 
systeem niet actueel is, dat er 
gegevens dubbel worden ingevoerd 
en dat de kans op menselijke 
fouten groot is. Met Shop Floor 
Control van Exact is dat nu 
verleden tijd. Het is dé oplossing 
om het proces digitaal onder 
controle te houden, altijd met real-
time en nauwkeurige informatie.

Digitaal en actueel 
Met Shop Floor Control krijgen 
uw operators hun productieorders 
digitaal gepresenteerd in een 
helder overzicht. Ook vindt 
registratie  door uw operators 
direct plaats op de werkvloer. 
Hierdoor is de informatie in 
het back offi ce systeem altijd 
up-to-date. Op die manier zijn 
productiemanagers en -planners 
er ook altijd zeker van dat zij 
met de juiste informatie werken 
en op basis daarvan de juiste 
beslissingen nemen. 

Grip op de productievloer



Shop Floor Control 
binnen Exact Globe 
en Synergy Enterprise

De Shop Floor Control oplossing is 

gebaseerd op een combinatie van Exact 

Globe en Exact Synergy Enterprise. Naast 

de standaard Productieoplossing van 

Exact Globe, heeft de operator enkel de 

licentierol “Shop Floor Control” nodig. 

Met de module “Synergy Configurator” 

wordt het mogelijk om de oplossing 

verder aan te passen door extra velden 

toe te voegen. Bijvoorbeeld voor het 

invoeren van gegevens met betrekking 

tot kwaliteitscontrole. 

Eenvoudig, snel en foutloos registreren
Uw operators gebruiken binnen Shop Floor Control 
een start-stop systeem en kunnen zo simpel en 
snel de tijd registreren die ze hebben besteed aan 
een bepaald onderdeel. Ze hebben duidelijk inzicht 
in de hoeveelheid werk, kunnen gemakkelijk 
statusinformatie bijwerken en opleveringen van tijd 
en materiaal invoeren. Dit is erg handig, bespaart voor 
iedereen tijd en fouten worden voorkomen, doordat 
de back offi ce het niet opnieuw hoeft in te voeren.

Innoveren is motiveren
Wanneer u Shop Floor Control invoert, zorgt u ook 
voor innovatie op uw productievloer. De oplossing 
is online, gebruiksvriendelijk en draait op de meest 
gebruikte webbrowsers. En daarmee ook op de meeste 
apparaten zoals tablets, touch screens, PC’s etc. Met 
Shop Floor Control betrekt u uw medewerkers meer 
direct bij het productieproces. Daarnaast zijn mensen 
er vaak trots op om te werken bij een innovatief 
bedrijf. Dit motiveert uw personeel en dat zal de 
productiviteit ten goede komen. 

Grip op de productievloer
Met Shop Floor Control heeft u digitaal grip op uw 
productievloer. U bereikt meer efficiëntie door uw  
papierstromen te minimaliseren. Het resultaat? 
Actuele informatie, snelle gegevensinvoer en 
minder fouten. Dat draagt bij aan kostenreductie, 
snellere doorlooptijden en uiteindelijk een 
sterkere concurrentiepositie. 
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