กรณี ศึกษา

จากผู้ผลิตชิน
้ ส่วนและกระจกรถยนต์
จากผู้ผลิตชิน
้ ส่วนและกระจกรถยนต์”

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Chief Information Officer

กรณี ศึกษา

จากผู้ผลิตชิน
้ ส่วนและกระจกรถยนต์
เราได้รบั ประโยชน์ ทแี่ ท้จริงจากทีมผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของ QAD โดยมีการประเมิน
ศักยภาพในเชิงลึกเพือ่ ท�ำการเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
บริษัท

ลดปริมาณการเก็บ
สินค้าคงคลังถึง

60%

ความถูกต้องของ
คลังสินค้าถึง

99.98

บริษัทแห่งนี ้เป็ นผู้น�ำในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่าง
ยาวนาน และได้ตระหนั กถึงโอกาสอันดี ในการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ เพราะเขารูด้ วี า่ พวกเขาจะได้รบั
ประโยชน์ จากการใช้เครือ่ งมือการประเมิน ERP จาก QAD
ซึ่งจัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์

ส�ำนั กงานใหญ่

สหรัฐอเมริกา

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

โดยบริษัทแห่งนี ้มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี
ที่สุด คุม้ ค่าที่สุดให้กับลูกค้า จึงส่งผลให้มีความต้องการ
ด้านวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพสูงจาก Supplier และการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

กระจกส�ำหรับยานยนต์และชิน
้ ส่วน
ประกอบ

เป้ าหมายของพวกเขาคือ การท�ำในสิ่งที่ถูกต้องตัง้ แต่ครัง้
แรกและครัง้ ต่อๆไป

โดยสิ่งที่พวกเขาต้องการปรับปรุง ประกอบไปด้วย:
• การสื่อสารร่วมกันระหว่าง Supplier โดยปัจจุบันสื่อสาร
กันด้วยมือ (manually) ผ่านการใช้ Spreadsheet ซึ่งไม่
ได้เป็ นไปตามรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิ
เล็กทรอนิ สก์ (Electronic Data Interchange)
• ลดสินค้าคงคลังส่วนเกินทัง้ วัตถุดบิ และสินค้าที่ผลิต
เสร็จ ซึ่งต้องเสียเวลาค้างที่ท่าเรือเป็ นเวลานาน
• ขาดการประสานงานกันระหว่างการวางแผนการผลิต
และการจัดตารางเวลาของ Supplier
่ วันต่อวัน แต่เรา
“แม้วา่ สิ่งต่างๆ ก�ำลังด�ำเนิ นไปอย่างราบรืน
รูส้ ึกว่าถึงเวลาที่เราต้องประเมินกระบวนการท�ำงานของเรา
และตรวจสอบว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงและท�ำให้ดี
้ ได้จากการใช้ระบบ QAD ของเรา” ผู้บริหารระดับสูงฝ่ าย
ขึน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer กล่าว

โซลูชันที่ ใช้

QAD Enterprise Applications

ความท้าทาย: การประเมินโอกาสในการจัดเตรียม
เครือ่ งมือในการด�ำเนิ นการรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติ
ทางธุรกิจที่ดขี น
ึ้

โซลูชัน: การใช้เวลาในการประเมินกระบวนการท�ำงาน
2 วัน ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
ของ QAD

บริษัทแห่งนี ้เป็ นผู้ผลิตชิน
้ ส่วนกระจกในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชัน
้ น� ำหลายแห่งและในตลาดหลัง
การขาย ไม่วา่ จะเป็ นกระจกหน้ ารถ กระจกประตู กระจก
หลัง และกระจกซันรูฟ เป็ นต้น

จุดเด่น

ลดจ�ำนวนการเปิ ดเอกสารสัง่ ซือ้
สินค้าแต่ละเดือนเฉลี่ยจาก

100 เหลือ 5 ครัง้
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“QAD ใช้เทคนิ คที่หลากหลายเพื่อช่วยเราให้เข้าใจและ
ประเมินกระบวนการแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจของเราให้ดี
้ ” ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงฝ่ ายเทคโนโลยี
ยิ่งขึน
สารสนเทศ
“พวกเขาได้ตรวจสอบว่าปัจจุบันเรามีการใช้งานระบบ
อย่างไร โดยมีการสัมภาษณ์ พนั กงานในหลากหลายหน้ าที่
และได้มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เราท�ำกับแนวทางปฏิบัตท
ิ ี่ดี
ที่สุดในอุตสาหกรรม ดังนั ้น QAD คือ ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่ช่วยแนะน� ำเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องในการติดตัง้ ระบบที่
เหมาะสม”
ทีมงานประเมินจาก QAD มุ่งเน้ นการตรวจสอบไปที่:
• การตรวจสอบข้อกำ�หนดความต้องการของ Ford Q1
MMOG/LE สำ�หรับองค์ประกอบหลัก 15 ข้อที่จำ�เป็น
ต้องได้คะแนนระดับ A
• การประเมินวิธีการใช้ระบบ QAD ERP และวิธีการที่จะ
ทำ�ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
• การตรวจสอบว่า ทำ�อย่างไรการวางแผนการผลิตและ
การจัดการคำ�สั่งซื้อวัตถุดิบจะประสานงานกันได้ดียิ่ง
กว่าเดิม โดยค้นหาจุดอ่อนในระบบการสั่งซื้อและการ
ผลิต ที่ส่งผลให้เกิดการสำ�รองสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ
จำ�นวนมาก
• การประเมินความต้องการของลูกค้ามีการตอบสนองได้
ดีเพียงใด
• การค้นหาการสื่อสารว่า EDI แบบใดที่ควรใช้งาน
และการติดตั้ง QAD Supplier Portal เพื่อใช้สำ�หรับ
การติดต่อสื่อสารร่วมกันกับ Supplier ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ้น

กรณีศึกษา จากผู้ผลิตชิ้นส่วนและกระจกรถยนต์

• การวิเคราะห์การจัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดทำ�ป้าย
เพื่อพิจารณาว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร
“เรารู้สึกประทับใจกับทีมงาน QAD ที่ช่วยดำ�เนินการ
ประเมินเป็นอย่างมาก ทั้งการจัดเตรียมการฝึกอบรมและ
ช่วยเหลือในการติดตั้งระบบ QAD Supplier Portal ทีมงาน
QAD เข้าใจสิ่งที่เราทำ�อยู่ได้ดีจริงๆ” ความคิดเห็นจากผู้
บริหารระดับสูงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
“พวกเขาได้ช่วยอบรมเราให้มีความเป็นเจ้าของในหลาก
หลายมุมมองต่อธุรกิจของเรา ภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ดีใน
อุตสาหกรรม”

ประโยชน์: สินค้าคงคลังลดลง การสั่งซื้อกับ SUPPLIER
สะดวกขึ้น และการปรับปรุงใหม่มีความชัดเจนมากขึ้น
QAD ได้จัดเตรียมรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวก

เขาค้นพบและข้อเสนอแนะของบริษัทแห่งนี้เพื่อนำ�ไป
เป็นแผนการปฏิบัติ โดยรายงานนี้ได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงทีมผู้บริหารของบริษัทด้วย
“เราเคยพยายามตรวจสอบลักษณะนี้ด้วยตัวเองมานาน
แล้ว แต่ไม่เคยสำ�เร็จ เราเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญของ QAD เข้า
มา จนงานทั้งหมดสำ�เร็จได้ด้วยดี” ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเสริม “เราได้เอารายงานนี้ไป
ใช้และเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทันที

ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่บริษัทได้รับอย่างแท้จริง
ได้แก่:
• ลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตลงได้ถึง 60%
• ใช้ EDI ในการจัดส่งคำ�สั่งซื้อไปยัง Supplier โดยออกคำ�
สั่งซื้อเมื่อมีความต้องการจริง
• ลดการจัดเก็บสินค้าที่ผลิตสำ�เร็จแล้วบนท่าเรือ
• สินค้าคงคลังมีความถูกต้องสูงถึง 99.98% (คิดตาม
มูลค่า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่ม
ธุรกิจหลักของลูกค้า
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความผันผวน
ของตลาดได้ดีขึ้น
• ปรับปรุงการมองเห็นเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
visibility) ด้วยการใช้ QAD Supplier Portal ที่ช่วยให้
มองเห็นความต้องการของสิ่งที่จำ�เป็น และสิ่งที่อยู่ใน
คลังสินว่ามีอะไรบ้าง จึงช่วยให้พนักงานสามารถตัดสิน
ใจได้ง่ายขึ้น เข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้สะดวก
ขึ้น
• ลดจำ�นวนใบคำ�สั่งซื้อที่ต้องสร้างในแต่ละเดือน (จาก
100 ลดลงเหลือ 5 โดยเฉลี่ย)
• ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการงานธุรการ และลด
ความคลาดเคลื่อนโดยใช้แผนการผลิตที่แม่นยำ�

ด้วยความเชี่ยวชาญของ QAD ที่มีมุมมองจากภายนอกได้
ช่วยแนะนำ�เราให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์และ
วัดเป็นผลลัพธ์ในเชิงการปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้”
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“การประเมินของ QAD ได้นำ�เอาสิ่งต่างๆ ที่มากมาย
มาพิจารณาอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราเคย
ทำ�นั้นเป็นแค่ส่วนพื้นฐานของสิ่งที่ QAD ได้ทำ�การค้น
พบและสามารถช่วยเหลือเราได้ซึ่งทั้งหมดเป็นคำ�ตอบ
อย่างละเอียดครบถ้วนอยู่ในรายงาน เราเชื่อว่าเราจะใช้
ประโยชน์จากรายงานนี้ได้อีกยาวนาน” ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวสรุป

การประเมินเชิงลึกของ QAD ใน
กระบวนการทางธุรกิจของเรา ช่วยค้นหาโอกาส
ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการเพิ่ม
้ จริง”
ประสิทธิภาพให้เกิดขึน
ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทด้านชิ้นส่วน
กระจกยานยนต์ กล่าว

“การรู้ว่าเรามี QAD คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ช่วยให้เรา
สามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้ทุก
เวลาซึ่งทำ�ให้การบรรลุมาตรฐานทางอุตสาหกรรมยานยนต์
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้อย่างง่าย
มาก”

www.qad.com
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