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สึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด
ด้วยกระบวนการและแนวทางของ
QAD ช่วยท�ำให้ขน
ั ้ ตอนการย้ายระบบจาก
on-premise ไปสู่ระบบ Cloud รวมถึงการ
Upgrade ระบบในการเปิ ดตัวโรงงานใหม่เป็ น
่ และประสบความส�ำเร็จ”
ไปได้อย่างราบรืน

Laurence Headington ผู้จัดการฝ่ ายไอที บริษัท สึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด
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สึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด
การเปิ ดตัวแผนกที่ โรงงานใหม่ ได้เลือกใช้ QAD
EASY ON BOARDING ในการย้ายระบบไปสู่ระบบ
CLOUD ตลอดจนการ UPGRADE ระบบที่ โรงงาน
ทัง้ หมด
บริษัท: สึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด (ส่วนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์)
บริษัท สึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด เป็ นหนึ่ งในกลุ่มบริษัท สึ
บาคิ โมโตะ เชน ที่ก่อตัง้ มานานกว่า 100 ปี ในจังหวัดโอ

จุดเด่น
บริษัท

สึบะคิโมโต ยูเค จำ�กัด

ส�ำนั กงานใหญ่

น็อตติงแฮม สหราชอาณาจักร

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์

ระบบสายพานไทมมิ่ง และชิ้นส่วน
ยานยนต์

โซลูชันที่ ใช้

QAD Cloud ERP

ซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็ นผู้ผลิตชิน
้ ส่วนระบบสายพาน
ไทมมิ่ง ระบบส่งก�ำลัง และชิน
้ ส่วนควบคุมการบังคับใน
อุตสาหกรรมยานยนต์อันดับโลก
สึบาคิ โมโตะมีพันธกิจขององค์กรทีม่ ุ่งมั่นในการเติมเต็ม
ความคาดหวังของลูกค้าด้วยนวัตกรรมศาสตร์แห่งกลไก
การขับเคลื่อนชัน
้ สูง บริษัทมีพันธสัญญาที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยีที่เหนื อชัน
้ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการเฉพาะทางของลูกค้า นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลายของสึบาคิ โมโตะยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ตดิ อยู่ ใน
อันดับต้นๆอีกด้วย
ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษัทสาขาของ สึบาคิ โมโตะ ประจ�ำภาค
้ ยุโรป
พืน
บริษัทสึบาคิ โมโตะ ยูเค จ�ำกัด จึงเป็ นผู้ผลิตชัน
้ น� ำในการ
ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์ ระบบสายพานไทมมิ่งและระบบ
เพลาขับให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วยุโรป
และเมือ่ ไม่นานมานี ้ สึบาคิ โมโตะได้เปิ ดตัวโรงงานแห่ง
้ ภายใต้ชื่อ สึบาคิ โมโตะ ออโต้ โมทีฟ สาธารณ
ที่สองขึน
้
รัฐเช็ก เอส อาร์ โอ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึน
และเพิ่มก�ำลังการผลิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและ
ประกอบชุดสายพานไทมมิ่งและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความท้าทาย: การขยายโรงงานของเราเป็ นแรงผลักดัน
ให้เราเห็นความจ�ำเป็ นในการ Upgrade ระบบและย้าย
ระบบไปสู่ระบบ Cloud

สึบาคิ โมโตะ ยูเค เป็ นลูกค้าของ QAD มานานหลายปี และ
ใช้ โซลูชันแบบ on-premise จนกระทั่งล่าสุดพวกเขาได้
ย้ายระบบทัง้ หมดไปสู่ระบบ Cloud
ในขณะที่ระบบแบบเดิม (on-premise) ยังสามารถท�ำงาน
ได้เพียงพอต่อขอบเขตของแผนกที่สหราชอาณาจักร
การพัฒนาและการวางแผนในการสร้างโรงงานใหม่ ในสา
้
ธารณรัฐเช็กนั ้น ท�ำให้เกิดความต้องการที่มากขึน
้ ฐานระหว่างบริษัทใน
การวางแผนรวมถึงการใช้ระบบพืน
สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งจะไม่มีแผนกไอที
ประจ�ำการที่ โรงงานใหม่ ในสาธาราณรัฐเช็ก
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“เนื่ องจากโรงงานใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จในสาธารณรัฐเช็ก
จะเป็ นโรงงานที่ ไม่มีแผนกไอทีประจ�ำการ ดังนั ้นเราจึง
ต้องการให้ โรงงานใช้ระบบ QAD Cloud ที่ ได้มีการ Update
ระบบ ERP ล่าสุดเมื่อมีการเริม่ การใช้งานจริงบนระบบ”
ความคิดเห็นจาก Laurence Headington ผู้จัดการฝ่ าย ICT
บริษัท สึบาคิ โมโตะ ยูเค “เรายังคงต้องการที่จะให้ระบบทัง้
สองโรงงานสอดคล้องกัน ซึ่งหมายถึง เราจ�ำเป็ นที่จะต้อง
Update ระบบที่ โรงงานสหราชอาณาจักรด้วย”

้ ระบบ
โซลูชัน: การสร้างแบบการท�ำงานส�ำหรับการขึน
ใหม่ ในขณะที่ท�ำการ Upgrade ระบบแบบเดิมไปด้วย
การท�ำงานร่วมกันกับ QAD บริษัทสึบะคิ โมโต ยูเค ได้
ก�ำหนดวิธีการแก้ ไขปัญหาที่เชื่อถือได้และมีความยืดหยุ่น
มากที่สุด เพื่อการย้ายระบบ ERP เวอร์ชันปัจจุบันของ

โรงงานที่สหราชอาณาจักรไปสู่ระบบ QAD Cloud
การใช้ประโยชน์ QAD Easy On Boarding ซึ่งเป็ นกระบวน
้ ฐานที่เหมาะส�ำหรับบริษัทที่ก�ำลังมองหาวิธีการลด
การพืน
้ ระบบ (implementation) และต้นทุนความ
เวลาในการขึน
เป็ นเจ้าของ (cost of ownership) ช่วยให้สึบะคิ โมโต ยูเค
้ ระบบที่ โรงงาน
สามารถสร้างแบบส�ำหรับการใช้ ในการขึน
สาธารณรัฐเช็กได้ดว้ ย
เมือ่ การโอนย้ายระบบไปสู่ระบบ Cloud ส�ำเร็จเรียบร้อย
สึบะคิ โมโต ยูเค ได้มี โอกาสในการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจได้ตามที่ตอ้ งการ
“ด้วยค�ำแนะน� ำจากทีมงาน QAD และกระบวนการท�ำงาน
ของ Easy On Boarding เรารวบรวมการด�ำเนิ นการส�ำหรับ
การพัฒนาผังกระบวนการและสร้างคูม่ ือ กระบวนการทาง
ธุรกิจ (business process workbook) ที่ โรงงานสหราช
อาณาจักร” Headington กล่าว
“เมื่อเราได้ท�ำการ Upgrade
ระบบที่ โรงงานสหราช
อาณาจักรเป็ นเวอร์ชันล่าสุด
แล้ว งานที่เราได้ท�ำร่วมกับ QAD
ช่วยให้เรามั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจ

ลดเวลาที่ต้องใช้ในการ
ติดตั้งระบบที่โรงงานแห่ง
ใหม่ได้ถึง

50%

ทัง้ หมดของเราจะได้รบั ด�ำเนิ นการและจัดท�ำเอกสารได้
อย่างครบถ้วนในรูปแบบที่เหมาะสม”
คูม่ ืองานดังกล่าวได้ถูกน� ำไปใช้กับที่ โรงงานในสาธารณรัฐ
้ ฐานในการด�ำเนิ นงานที่ โรงงานแห่งใหม่
เช็กเพื่อเป็ นพืน
โดยประกอบไปด้วยกระบวนการท�ำงาน (process flows)
ทัง้ หมดที่สามารถอ่านได้ง่าย
ซึ่งท�ำให้เกิด Conference Room Pilot - CRP อย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน, ผู้ ใช้ระบบมีความเข้าใจในกระบวนการในการฝึ ก
อบรม (Training Process) และรายละเอียดว่าการ test ใดที่
จ�ำเป็ นต้องใช้ แต่ละ process รวมไปถึงการอธิบายถึงความ
รับผิดชอบในแต่ละแผนกนั ้นๆด้วย
การทดสอบอะไรที่จ�ำเป็ นบ้างในแต่ละกระบวนการได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตในความรับผิดชอบของ
แต่ละแผนกด้วย
ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างระบบน� ำร่องและจัดประชุมหาข้อ
สรุป ได้อย่างรวดเร็ว และผู้ ใช้ก็สามารถเข้าใจกระบวนการ
ผ่านการฝึ กอบรมที่มีรายละเอียดพร้อมเกี่ยวกับการทดสอบ
อะไรที่จ�ำเป็ นบ้างในแต่ละกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว รวม
ถึงการก�ำหนดขอบเขตในความรับผิดชอบของแต่ละแผนก
ด้วย
ขัน
้ ตอนแรกของโปรเจครวมถึงการโอนย้ายระบบไปสู่ระบบ
QAD Cloud ตลอดจนการประเมินและการสร้างคูม
่ ือการ
ท�ำงานทัง้ หมดใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั ้น
การ Upgrade ด�ำเนิ นการส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็วและการติด
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้ ในล�ำดับต่อมา
ตัง้ ระบบที่ โรงงานสาธารณารัฐเช็กก็เสร็จสิน
้ ระบบที่ โรงงานสหราชอาณาจักรเพียงใน
ภายหลังจากขึน
เวลาไม่ถึงสามเดือน
“โรงงานทีส่ าธารณรัฐเช็กเหมือนกับโรงงานทีส่ หราช
อาณาจักร ทัง้ กระบวนการผลิตและจัดจ�ำหน่ ายสินค้าที่
คล้ายคลึงกันให้แก่ฐานลูกค้ารายเดียวกัน เราจึงตกลงกันว่า
้
ให้ ใช้ แบบของ QAD ที่ โรงงานสหราชอาณาจักร เป็ นพืน
ฐานในการติดตัง้ ระบบ ERP ในโรงงานที่สาธารณรัฐเช็ค”
Headington กล่าวต่อ
“ด้วยการใช้แบบดังกล่าวท�ำการติดตัง้ ระบบที่ โรงงานสา
้ อีกทัง้ ยังช่วยให้การอบรม
ธารณรัฐเช็กเป็ นไปได้ง่ายขึน
มีประสิทธิภาพและช่วยให้มั่นใจว่าการตัง้ ค่าระบบต่างๆ
(configuration) ที่ โรงงานสาธารณรัฐเช็กจะเป็ นเสมือน
ภาพสะท้อนเดียวกันกับโรงงานที่สหราชอาณาจักร”

ประโยชน์ ที่ ได้รบั : การย้ายโครงสร้างทัง้ หมดสู่ระบบ
QAD CLOUD และผลลัพธ์จากการ Upgrade ระบบ
เป็ นเสมือนภาพสะท้อนเดียวกัน ระหว่างโรงงานเก่า
และโรงงานใหม่
“การย้ายระบบไปสู่ระบบ QAD Cloud ERP ได้พิสูจน์ แล้ว
ว่ามีเสถียรภาพสูงและตอบโจทย์ส�ำหรับเราอย่างมาก”
Headington แนะน� ำ “อาจจะมีการสะดุดเล็กๆน้ อยๆแต่
โดยรวมก็ช่วยตอบโจทย์ ได้ทุกส่วนของบริษัทอย่างแท้จริง”
“แนวทางของ QAD ที่ท�ำงานร่วมกันกับวิธีการของเรา
นั ้นมีเหมาะสม” Owen Davis ผู้จัดการฝ่ าย Supply
Chain บริษัท สึบะคิ โมโต ยูเค กล่าวเสริม “คุณภาพของ
้ อยู่กับสิ่งที่คณ
ผลิตภัณฑ์ขัน
้ ปลายทางขึน
ุ พยายามใส่มัน
ลงไปทัง้ หมด อีกทัง้ โครงสร้างและความสอดคล้องที่ QAD
ใช้ ได้ช่วยให้เรามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะผิดพลาด ดังนั ้นสิ่งนี ้
ถือเป็ นหัวใจส�ำคัญที่สุดของโปรเจคนี ้”
ในการ Upgrade, บริษัท สึบะคิ โมโตะ ยูเค ได้น�ำ QAD
Cloud EDI รวมเป็ นส่วนหนึ่ งของโปรเจคนี ้ เข้าไปด้วย ช่วย
ตัดการเชื่อมต่อ EDI ที่มีอยู่เป็ นจ�ำนวนมาก และระบบ EDI
ที่ ใช้บน On-Premise ออกไป
“EDI ถือมีความซับซ้อนและส�ำคัญ และการน� ำระบบ
EDI ทัง้ หมดไปดูแลจัดการโดย Outsourcing ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญและให้ทันต่อเวลาที่เราต้องการ ช่วยให้เรา
สามารถเพิ่มเสถียรภาพและยืดหยุ่นในกระบวนการ EDI
้ “ เดวิส กล่าว
ของเราได้มากขึน
“นอกจากนี ้ ในช่วงเริม่ ต้นของโรงงานที่ Czech การรวบรวม
ความต้องการ (Requirement) EDI นั ้นง่ายดายยิ่งกว่าตอนที่
เราท�ำบน On-Premise เสียอีก

www.qad.com

QAD ช่วยให้การก้าวผ่านจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบ Cloud

่
EDI อย่างราบรืน

“ตอนนี ้ สึบะคิ โมโต ยูเค ถือว่าอยู่ ในต�ำแหน่ งที่ดสี �ำหรับ
การขับเคลื่อนสู่อนาคต” Headington กล่าวเสริม มีบางจุด
ที่สึบะคิ โมโต ยูเค ก�ำลังมองหาเพื่อใช้ ในอนาคตคือ:
•

•

QAD Automation Solutions ช่วยในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและเพิ่มความยืดหยุ่น ท�ำให้ลดเวลาที่ ใช้การ
บันทึกข้อมูลคลังสินค้าและท�ำให้สามารถควบคุมการ
พิมพ์ป้ายสินค้า (Label Printing)
QAD Channel Islands (QAD’s new UX initiative)

ส�ำหรับติดต่อผู้ ใช้งานและโซลูชันที่ช่วยให้ท�ำงานบน
หลายอุปกรณ์ ได้
“จากมุมมองของผม ทัง้ หมดนี ้ตอบโจทย์ ได้อย่างดีจริงๆ”
Headington กล่าวสรุป “QAD มีกระบวนการที่ละเอียด
มากๆ ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญที่สุดของความส�ำเร็จใน
โปรเจคนี ้เลย”

การย้ายสู่ระบบ QAD Cloud
ERP ช่วยให้เรามีความยืดหยุ่น คล่อง
้ ”
ตัวและมีเสถียรภาพสูงขึน
Laurence Headington ผู้จัดการฝ่ ายไอที บริษัท
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