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NGI A/S

NGI A/S er verdens førende producent af rustfri maskinsko og er specielt ken-
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detegnet ved at tilbyde hygiejniske maskinsko til maskiner og udstyr inden for
fødevareindustrien og farmaceutisk industri. Udover dette leverer NGI også maskinsko i kunststof (plastsko) til pakkeindustrien og intern transport. NGI A/S har
et meget højt serviceniveau med produkter, der er nøje specificeret, og som efterlever de strenge hygiejnestandarder, der er gældende i Europa og USA.

Udfordringer
Projektstyring: Få overblik over alle forhenværende, igangværende og kommende projekter samt tilhørende tidsforbrug i samme skærmbillede. Manglende realtids overblik.

Tidsregistrering: Tidsregistrering på papir med efterfølgende gentagende
NGI A/S har et meget højt serviceniveau med produkter, der er
nøje specificeret, og som efterlever de strenge hygiejnestandarder, der er gældende i Europa og
USA.

indtastning i excel-ark. Ingen realtids overblik.

NGI A/S har hovedkontor i Aalborg og salgskontorer i Italien,
Spanien, USA og Tyrkiet.
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Løsningen
EazyProject købeløsning på egen server. Hovedvægten er lagt på projekt-

styring i gantt-diagram med nøgletal på opgaveniveau (budgetteret- og registreret tid samt fremgang-/forbrugsgrafer). Overordnet overblik i projektporteføljen. Tidsregistrering kan udføres via PC, mobil og i tillæg på opsat

skærm på værkstedet.

EazyProject sikrer en effektiv og brugervenlig planlægning og styring af vores projekter og opgaver. EazyProject samler alle opgaver i et visuelt godt overblik. Det er
nemt for medarbejderne at registrere tid. Tidsforbruget for det enkelte projekt og
den enkelte medarbejderbelastning sammenholdt med overbliksbilledet, giver os
en unik måde at styre vores projekter og opgaver på. Vi har tidligere styret produktionen ved hjælp af excel-ark. Med EazyProject opnår vi mere viden omkring alle
vores projekter, opgaver og tidsforbrug på en langt nemmere og fleksibel måde. I
tillæg skal tilføjes at EazyProject er utroligt brugervenligt og intuitivt.
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