
De Internationale SAP software leverancier GIB lanceert de SCX suite 

 

De internationale SAP software leverancier GIB heeft op woensdag 10 juni haar volledige nieuwe 

productsuite gelanceerd; SCX Suite, wat staat voor Supply Chain Excellence. Dit gebeurde tijdens de 

jaarlijkse klantendag die anders dan andere jaren dit jaar geheel digitaal werd gehouden. 

Top-down tracking van de Supply Chain kwaliteit 

De SCX Suite is de nieuwe en procesgerichte oplossing van GIB gebaseerd en ontwikkeld op de 

laatste SAP-technologie S/4 HANA. Niet enkel maakt men gebruik van de vriendelijke userinterface 

maar het gehele concept is gebaseerd op indicatoren die de gezondheid van het bedrijf in één 

oogopslag presenteert.  

Standaard SAP gegevens leveren de input voor de proces indicatoren, die de barometer zijn van bv 

de kwaliteit van de sales planning, het voorraadbeheer, de materiaalplanning of de productieprestaties. 

Tezamen vormen de procesindicatoren een centraal kerngetal, de SCX-indicator. Dit visualiseert in 

een oogopslag de kwaliteit van het volledige end2end-proces binnen het bedrijf. 

Het idee hierachter is dat het optimaliseren van Supply Chain-processen begint met het creëren van 

bewustzijn. GIB SCX geeft een holistische en procesgeoriënteerde kijk op de interne Supply Chain 

van het bedrijf. 

Verbeterde proces ondersteuning en gebruikersvriendelijkheid 

De GIB SCX suite ondersteunt gebruikers volgens het APEO principe. Per proces kan men op diverse 

processen en indicatoren verder Analyseren, Plannen, Executeren en Optimaliseren. Zodoende kan 

de gebruiker de kwaliteit van zijn proces beoordelen door te analyseren en evalueren om daarmee 

het proces verder te optimaliseren.  

Gebruikersgerichtheid is voor de SCX suite een duidelijk uitgangspunt (bruikbaarheid, eenvoud en 

procesvolwassenheid). Daarom zijn de ontwikkelingen van SCX softwaresuite volledig gebaseerd op 

de nieuwste user interface standaarden uit SAP S/4HANA zoals Fiori apps en SAPUI5 en verder 

aangevuld met complexe algoritmen en heuristieken. Binnenkort zullen ook toepassingen als machine 

learning, kunstmatige intelligentie SCX gaan ondersteunen. 

Perfectie in het samenspel van executie, planning en controle 

Op operationeel niveau biedt het systeem proces weergaven die in één oogopslag laten zien waar 

kritieke situaties zich ontwikkelen en waar dringend actie vereist is. 

De SCX suite dekt vrijwel alle Supply Chain processen af in S/4HANA, onder verdeeld in een 5-tal 

hoofdprocessen, Demand planning, Inventory management, Procurement planning, Sales- en 

distributie planning en Productie planning.  

Zo kan met intelligente mathematische forecast modellen en demand sensing functionaliteit de 

toekomstige demand planning bepalen. Flexibele planning hiërarchieën stelt elk bedrijf in staat haar 

ideale mix te maken zoals een salesplanning per regio, per klant en per SKU. Dashboards geven de 

nauwkeurigheid van de berekende demand plannen aan en zullen de betrouwbaarheid ervan 

structureel verbeteren. 

Diverse simulaties leveren service level – veiligheidsvoorraad – MRP type analyses en maken de 

optimale mix inzichtelijk om voorraadniveau te optimaliseren en kosten te besparen. Simulaties die 



ook in te zetten zijn om het optimale productieplan te bepalen en zo doorlooptijden van orders te 

verkorten en de beschikbare capaciteit maximaal te benutten. 

De holistische optimalisatie met SCX Suite van GIB is gericht op 1. Meer klantgerichtheid, 2. 

Voorraadoptimalisatie, 3. Vraaggerichte productie, 4. Verhoging van servicegraad en 5. 

Synchronisatie van vraag en aanbod 

Al deze rijke functionaliteiten worden geleverd in een complete suite op S/4HANA. SCX is daarmee 

de enige Supply Chain oplossing op de markt die volledig geïntegreerd is in S/4HANA.  

Björn Dunkel, Managing Director GIB 

“Supply Chain optimalisatie is echt essentieel voor het economische succes van een bedrijf en 

vertegenwoordigt tegelijkertijd een enorm groot takenpakket dat vaak moeilijk te beheersen is voor 

het MKB. Met SCX bieden we een organische oplossing voor het gehele Supply Chain proces voor 

elk type bedrijf” 

GIB zal de SCX Suite introduceren in Nederland medio Q3 2020, informatie hierover is binnenkort 

terug te vinden op https://www gib.world/nl of via de Linkedin pagina 

https://www.linkedin.com/company/gibnl 

Over GIB 

GIB is een internationale SAP software leverancier met vestigingen in 8 landen verspreid in Europa 

en Noord- en Zuid-Amerika. Met een DNA in de Supply Chain heeft GIB in de afgelopen 25 jaar meer 

dan 800 klanten geholpen en gebruiken dagelijks 20.000 gebruikers wereldwijd GIB voor de logistieke 

optimalisatie in SAP. Bekende grote klanten als VDL, Airbus, ABB, Claas, Siemens, Sanofi maar ook 

vele MKB-bedrijven uit diverse sectoren zijn tevreden gebruikers van GIB. 

Sinds 2016 is GIB onderdeel van de Duitse international ifm electronic, welke actief is in 100 landen 

wereldwijd en industriële automatiseringsoplossingen aan circa 175.000 klanten levert. Samen werken 

GIB en ifm electronic aan slimme digitale oplossingen voor Industrie 4.0 toepassingen.  
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