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GARANDEERT SNELLE LEVERTIJDEN

Visser Spiegels & Glas heeft de 

afgelopen jaren een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt om 

mee te gaan met de tijd. Dankzij 

verschillende bedrijfsonderdelen 

komen ze tegemoet aan alles 

wat de klant verlangt. En dat 

alles binnenshuis. Snelheid is hun 

belangrijkste verkooppunt: 

“Unieke hoogwaardige en zeer 

snelle levering, dat is waar wij 

voor staan”, vertelt Gilles Visser, 

werkvoorbereider. PROPOS gaat 

het familiebedrijf daarbij helpen.

 “Wij leveren aan klanten in de winkel- 
interieur- en scheepsbouw. Snelheid 
is enorm belangrijk voor ons; onze 
klanten willen producten steeds sneller 
ontvangen. Onze levertijden zijn ver-
schillend, van een dag om een spiegel 
te slijpen, tot een paar dagen als een 
ruit het hele proces moet doorlopen. 
Wij hebben alle machines in huis en 
hoeven een order dus nooit langs een 
derde partij te sturen. Spoedorders 
kunnen zo van de ene naar de andere 
bewerking in onze eigen job shop. 
Snelheid is echt ons ‘trucje’ zeggen wij 
altijd, daar kunnen andere bedrijven 
niet tegenop. PROPOS is daarom voor 
ons echt een verbetering; zorgen dat 
alles nog beter loopt.”

VEEL ORDERS, WEINIG OVERZICHT
“We krijgen enorm veel orders binnen, 
in veel verschillende ordergroottes en 
vaak van alles door elkaar.  
 

KOPPELING ERP-SYSTEEM: VITRIS

“Ons bedrijf werkt met het  
ERP-systeem Vitris. Het systeem was 
nieuw voor PROPOS maar kan hier 
gewoon op aangesloten worden. 

Voor PROPOS is het van belang te 
weten hoe lang een bewerking gaat 

duren. Dit stond niet in Vitris, dus dat 
hebben we als functie toegevoegd, 
net als de optie om werkcellen aan 

te maken. De bewerkingstijden 
kunnen wij schatten op basis van de 
snelheid waarop de machines lopen. 

De praktijk zal uitwijzen of onze 
schatting klopt, maar dat kunnen we 
met PROPOS dan met één druk op 

de knop aanpassen.”



Een enkele order kan bestaan uit 1 
spiegeltje of juist 50 of 100 verschillende 
producten die binnen een paar dagen 
moeten worden geleverd. Daardoor 
loop je het risico 
dat je dingen gaat 
vergeten of dat 
productiebonnen 
kwijtraken. Dat kan 
de snelheid van 
onze productie 
beïnvloeden. We zijn daarom gaan zoeken 
naar een oplossing.We wilden een systeem 
dat aangeeft welke orders er zijn, wat er 
moet gebeuren en wanneer. Zo kwamen 
wij bij PROPOS uit. Wij herkenden veel van 
onze problemen terug in de verhalen op 
de site van PROPOS.” 

PROPOS GEEFT OVERZICHT EN RUST
“Met PROPOS krijgen we meer overzicht 
in wat we moeten doen, wanneer we het 
moeten doen en wat daarbij de beste 
volgorde is. Daarnaast kunnen we ook zien 
waar en wanneer het druk is, waardoor 
we kunnen schakelen met capaciteit. Voor 
de werkvoorbereiding gaat het enorm 
schelen in de planning. Je hebt veel meer 
tijd om actiever met klanten bezig te zijn.” 

GOED VAN START
“We gaan nu bijna live. Tijdens het 
implementatieproces zijn we bezig 
geweest met het aanpassen van ons 
ERP-systeem, zodat PROPOS de 
data goed ontvangt. Ook hebben we 
bepaald waar de schermen in de fabriek 
komen en hoe we de productiecellen in 
gaan delen. We hebben namelijk best 

MEER OVERZICHT WAT ER 
WANNEER MOET GEBEUREN

BETER ANTICIPEREN EN SNEL-
LER SCHAKELEN

MEER TIJD OM MET  
KLANTEN BEZIG TE ZIJN

NOG SNELLERE EN BETERE 
LEVERBETROUWBAARHEID
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Visser Spiegels & Glas uit 
Duiven staat al sinds 1945 voor 

innovatie, kwaliteit én snelheid in 
de glasbewerkingsindustrie. Het 

spiegelbedrijf is inmiddels uitgegroeid 
tot een bedrijf van 15 tot 20 

medewerkers met meerdere divisies. 
Van douchewanden tot gelaagde 

producten met folie of LED, tot hun 
eigen innovatieve product Glassy, 

een glaswand waar op elk punt een 
spiegel kan worden geïntegreerd.  

WWW.VISSERSPIEGELSENGLAS.NL

WAAROM VISSER  
VOOR PROPOS KIEST:

“We wilden een systeem dat 

aangeeft welke orders er zijn, wat 

er moet gebeuren en wanneer. Zo 

kwamen wij bij PROPOS uit.”

wat bewerkingen. Die hebben we nu 
geclusterd tot 8 werkcellen, waarbij we 
verschillende machines bij elkaar hebben 
gezet die qua bewerking aansluiten en 

waar vaak dezelfde 
mensen aan 
werken. We hebben 
onze mensen al 
gecrosstrained, 
dus iedereen kan 
met een aantal 

machines werken. Zo kunnen we snel 
schakelen als het bij een afdeling erg 
druk is of als er iemand ziek is. Ik denk 
dat de medewerkers op de vloer snel 
wennen aan PROPOS. Het werkt heel 
intuïtief. Bij de introductie was iedereen 
al enthousiast, ze zien de toegevoegde 
waarde van het systeem in en kunnen niet 
wachten om van start te gaan.”


