Från ERP implementation
till validering på sex
månader när Polypeptide
enade affärsprocesserna

Polypeptide Group är specialiserade inom
peptidtillverkning för läkemedel och bioteknik.
Koncernen är världens näst största producent
med produktion i Belgien, Frankrike, Indien,
Sverige och USA. För att skapa ett koncern
gemensamt system för rapportering och affärs
processer samt efterlevnad av regulatoriska
krav valde Polypeptide Implema.
Då de olika anläggningarna arbetade på olika sätt och
hade olika IT-system sökte Polypeptide en gemensam
och transparent plattform som förenar affärs-, logistikoch produktionsprocesser samt rapportering. Utöver de
rationaliseringsvinster som en standardiserad lösning
medför är det i det närmaste en förutsättning för att
kunna efterleva myndighetskraven för företag inom Life
Science.

Standardiserade lösningar med Dynamics AX
Implema är specialiserade på effektiva implementeringar av affärssystem med fokus på korta projekt där
man i största möjliga mån utgår från systemens standardlösningar. Dessutom har Implema stor erfarenhet av
implementeringar inom Life Science.

www.implema.se

”

Vi sökte en kompetent
samarbetspartner med
erfarenhet av Life Science
och god kontroll på projektets
tidplan och budget.

”

Jan Fuhr Miller, CFO Polypeptide Group

Polypeptide Groups lösning är baserad på Dynamics AX
som drivs via Microsoft Azure. Implementeringen omfattar finans, supply chain management, inköp, försäljning,
quality management, projekt, planering och produktion.
– Vi blev rekommenderade Implema via AX Pharma när
vi sökte en kompetent samarbetspartner med erfaren
het av Life Science och god kontroll på projektets tidplan
och budget, berättar Jan Fuhr Miller, CFO Polypeptide
Group om varför valet slutligen föll på Implema då den
gamla affärssystemlösningen måste bytas ut.

Polypeptide enar processer
för affär och kravefterlevnad
med standardiserade system

– Vi önskade hålla oss till standardfunktionalitet i största
möjliga mån för våra processer inom Supply chain,
finansrapportering och produktion. Av Implema fick
vi bra guidning om hur vi kunde lösa de olika stegen
och processen handlade till stor del om att ändra våra
interna rutiner till systemet och inte tvärtom, fortsätter
Jan Fuhr Miller.

”

Antalet anpassningsdagar
sjönk från 400 i tidigare
förstudier till cirka 80.

”

Global mall på sex månader
Genom att driva affärssystemprojektet på kort tid lyckades Polypeptide ersätta nuvarande plattform i Malmö
på sex månader samt skapa en global mall för övriga
anläggningar, utan att göra avkall på de regulatoriska
kraven.
– Projektet i Malmö är absolut en succé. Antalet anpass
ningsdagar sjönk från 400 i tidigare förstudier till cirka 80
och vi upplever en hög grad av flexibilitet hos Implema
när vi exempelvis behöver extra resurser, säger Jan Fuhr
Miller.
Planen är att det nya systemet och processerna ska vara
utrullade på alla anläggningar senast 2018.
– Vi har nu en global mall som vi inte avviker från och en
framtidssäkrad lösning som vi kan uppgradera på ett
sätt som passar oss, säger Jan Fuhr Miller.
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Jan Fuhr Miller, CFO Polypeptide Group

Lösning för Polypeptide Group
•
•
•
•
•

Plattform: Dynamics AX via Microsoft Azure.
6 månaders implementeringstid.
Hög grad av standardfunktionalitet minskade
anpassningsvolymen.
Global, transparent mall för gemensam platt
form och gemensamt arbetssätt.
En lösning som lever upp till myndigheters och
kunders krav på inspektioner och som kan
implementeras utan nya valideringar.

