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Solipsis realiseert
betrouwbare rendementsanalyses
met IBM Cognos TM1 voor

Avery Dennison

Vojta Rosina, BI-manager
bij Avery Dennison
Materials Group-Europe:
“Elke user heeft toegang
en kan het systeem altijd
raadplegen. De rapportages
kunnen wekelijks worden
uitgevoerd en geraadpleegd,
de gegevens zijn gemakkelijk
te traceren en indien nodig
te controleren. Dit betekent
een aanzienlijke verbetering
van datakwaliteit en dus ook
beter onderbouwde businessbesluiten.”

De wereldleider in etikettering en verpakkingsmaterialen en oplossingen, Avery
Dennison heeft fabrieken en kantoren in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2010
vernieuwt de Europese divisie van het bedrijf zijn ERP-systeem. Solipsis wordt
hierbij ingeschakeld om een nieuwe Gross Profitability Tool te implementeren
op basis van de IBM Cognos TM1-oplossing. TM1 biedt een hoog automatiserings
niveau, snelle, betrouwbare en realtime analyses binnen de totale productie
keten en opent voor het bedrijf nieuwe mogelijkheden op het vlak van Business
Intelligence.

Belangrijk en complex
Avery Dennison ontwikkelt, produceert
en verkoopt een zeer breed scala aan
verpakkingsoplossingen, labels en diverse
hieraan gerelateerde producten overal
in de wereld voor grote industrieën en
markten. Het onderscheidend vermogen

responsiviteit richting de klant, maar ook in
de scherpe prijsstelling. Voor zo’n bedrijf
is de rendementsanalyse zeer belangrijk,
maar ook zeer complex. Er is sprake van
meer dan 90.000 product-klantcombinaties
en 30 product-dimensies. Denk hierbij aan
zit voor een groot deel in de flexibiliteit en producteigenschappen,
klantkenmerken,

“Avery Dennison is in staat
om nog betere businessbesluiten te nemen door realtime inzicht in profitability”
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• verbeterde datakwaliteit
• data beter traceerbaar en controleerbaar
• snelle, accurate en realtime analyses
• ‘selfservice’-manier van werken

geografische regio’s, tijdsdruk etcetera. Avery Dennison
opereert in een competitieve markt waar zelfs kleine prijsschommelingen grote gevolgen kunnen hebben. Snelle,
actuele en betrouwbare rapportages vormen een onmisbare
managementtool. Vojta Rosina, BI-manager Avery Dennison
Materials Group-Europe: “Het is heel belangrijk dat de
cijfers correct en op tijd zijn aangeleverd, om de juiste
zakelijke beslissingen te ondersteunen.”

tussen de divisies. Rosina: “De support, coördinatie en
begeleiding van de specialisten van Solipsis bleek cruciaal.
Ze kennen uitstekend de mogelijkheden en denken actief
mee. Niet alleen vanuit de techniek, maar zeker ook vanuit
onze business.”

Realtime inzicht

De complexiteit van de bedrijfsprocessen bij Avery
Dennison heeft in de loop der tijd geresulteerd in net
zulke complexe IT-systemen en calculatieprocedures. De
gegevens voor het uitvoeren van gross-profit-berekeningen
waren verdeeld over zeven databases met meer dan 600
queries. Rosina: “Het uitvoeren van analyses was zeer
arbeidsintensief, foutgevoelig en een fragiele omgeving.
Het duurde meestal twee weken om het oude systeem te
updaten. Bovendien waren de gegevens moeilijk te traceren
en herleiden.”

Met de nieuwe geavanceerde ‘profitability tool’ is veel
meer mogelijk. Er wordt nu een ‘rules based model’
toegepast voor het bepalen en optimaliseren van kostprijzen.
Het systeem biedt datamanipulatie en analyse tot op het
laagste productieniveau. Men kan bijvoorbeeld per machine
bekijken wat de relatie met de kosten is. Dit geeft een diep,
realtime inzicht voor het nemen van business
besluiten.
Rosina: “Het opent nieuwe deuren. We hebben beter
inzicht in de aanjagers van de winstgevendheid en kunnen betere zakelijke beslissingen nemen rond producten, de prijs,
de marktpositionering enzovoort. De tool maakt het ook
mogelijk om in bepaalde gevallen een gevoeligheidsanalyse
uit te voeren.”

IBM Cognos TM1

Solipsis; Comfort Class in ICT

De nieuwe Gross Profit Tool van Avery Dennison – GP2,
is gebaseerd op Cognos TM1 enterprise planning softwareplatform in combinatie met Cognos BI voor rapportages.
TM1 is volledig geautomatiseerd en breed inzetbaar en
analyseert gegevens direct vanuit de ERP-bronsystemen
en het Data Warehouse. Het proces van brutowinst
berekening wordt daardoor snel, accuraat en voor 90%
uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst. Bovendien
biedt het systeem een ‘selfservice’ manier van werken.
Rosina: “Elke user heeft toegang en kan het systeem altijd
raadplegen. De rapportages kunnen wekelijks worden uit
gevoerd en geraadpleegd, de gegevens zijn gemakkelijk te
traceren en indien nodig te controleren. Dit betekent een
aanzienlijke verbetering van datakwaliteit en dus ook beter
onderbouwde businessbesluiten.”

Met de juiste managementinformatietools haalt u meer
rendement uit uw onderneming. Al sinds 1984 is Solipsis
actief binnen de wereld van de informatie- en communicatietechnologie. We bieden een uitgebreid pakket van diensten
en producten aan, wat we hebben ondergebracht in de
businessunits Performance Management, Managed Services
en Document Management.
Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website of neem
vrijblijvend contact met ons op. We informeren u graag.
Solipsis; Comfort Class in ICT. Wel zo comfortabel.
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Solipsis b.v., Solipsis Managed Services b.v., Holland House b.v.
en IntraData b.v. behoren tot de Solipsisgroep.
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Het implementatieproces is binnen een jaar afgerond,
waarbij tegelijkertijd twee divisies van Avery Dennison
Europe zijn overgaan naar de nieuwe omgeving. Dit bracht
veel uitdagingen met zich mee vanwege grote verschillen

