Náš plně integrovaný software nabízí vše, co potřebujete k řízení dodavatelského řetězce.
Analýzy a výkaznictví

Plnění maloobchodních požadavků

>> Analýza ziskovosti podle odběratele, dodavatele
či produktu

>> Integrovaná automatizovaná identifikace GS1128 včetně visaček a cenovek

>> Přehled o hlavních i vedlejších nákladech včetně
kompenzací, zpětných pohledávek, licenčních
poplatků aj.

>> EDI (elektronická výměna dat)

>> Přístup k údajům v reálném čase pomocí nástrojů
„rozbalení“
>> Nástroje business intelligence a snadné vytváření
výkazů
>> Standardní a přizpůsobitelné výkazy a přehledy
>> Uživatelsky definovaná upozornění, ovládací
panely a výkonnostní ukazatele
>> Výkazy dle odvětvových požadavků

Finance
>> Hlavní účetní kniha
>> Závazky
>> Pohledávky
>> Nástroje proaktivní správy neuhrazených
pohledávek, inkasa a zpětných pohledávek
>> Finanční výkazy

Plánování odbytu a nákup

>> Správa různých typů srážek
>> Směrování
>> Nástroje správy zpětných pohledávek

Portály
>> Zákaznický portál — zadávání objednávek,
informace o stavu zásob a dotazy na zákaznickou
podporu v reálném čase
>> Dodavatelský portál – online přístup umožňující
aktualizaci nákupních objednávek, informací
o zásilkách a kontejnerech atd.
>> Portál pro obchodní zástupce – přehled
o zákaznických cenách, zásobách, stavu
objednávek, provizích a výsledcích

Přeprava a logistika
>> Správa vozového parku
>> Plánování a optimalizace tras
>> Integrovaná rozhraní přepravců a pravidla
přepravy

>> Spolupráce se zákazníky

>> Nákladní a dodací listy dle norem GS1

>> Integrace prodejních míst

>> Plánované nákladní listy

>> Spolehlivé algoritmy pro předvídání budoucího
vývoje

>> Dynamické trasy

>> Řízení životního cyklu výrobku (PLM)

>> Podpora více přepravců

>> Výběr nejlepší sazby přepravného

Prodej a služby

Řízení skladu a zásob

>> Integrovaný příjem objednávek podle nastavených
pravidel, včetně zadávání prostřednictvím EDI či
online
>> Stanovení pravidel pro neuhrazené pohledávky,
inkaso, platby, ceny a slevy na zákaznické úrovni

>> Papírové či bezdrátové řízení skladu
>> Řízené uskladnění
>> Nástroje identifikace GS1-128 aj.
>> Vracení zboží a opakované objednávky

>> Integrované provize a licenční poplatky včetně
výkaznictví

>> Sledování zboží dle čísla šarže a sériového čísla

>> Správa vraceného zboží
>> Přidělování a rezervace zboží

>> Balení zboží včetně automatické přípravy
hotových balení

>> Možnost vkládání neomezených poznámek
a komentářů

>> Systém okamžitého překládání (cross-docking)
a odkládací plochy

Elektronická výměna dat (EDI)
>> Plně integrovaná elektronická výměna dat
>> Vlastní nebo námi zajišťované služby EDI

>> Přesuny mezi sklady

>> Integrace externího systému řízení skladu
>> Přímý prodej spotřebitelům

Řízení dovozu

>> Sledování EDI transakcí a řešení vzniklých
problémů

>> Flexibilní tvorba zásilek a kontejnerů za použití
různých parametrů

>> Archivace, vyhledávání, přehled a výkazy EDI
transakcí

>> Sledování a správa nákupních objednávek,
kontejnerů, zásilek a plavidel

>> Možnost integrace s EDI řešením od jiného
poskytovatele

>> Konsolidace nákupních objednávek

Apprise® Mobile
>> Mobilní aplikace navržená pro tablety s operačními
systémy iOS a Android™

>> Přehled o skutečných pořizovacích nákladech
a jejich správa
>> Možnost přímých zásilek i dropshippingu

Výroba

>> Zpracování objednávek a prohlížení produktů,
katalogů, zásob, cen, faktur a údajů o klientovi

>> Řízenícelosvětové výroby

>> Integrace s ERP systémem Apprise zpřístupní
informace v reálném čase

>> Dodavatelský portál pro sledování výroby

®

>> Nástroje řízené Vašimi pravidly a časovým rozvrhem
k řízení dlouhých dodacích lhůt a sezonních výkyvů

>> Fungování offline s následnou automatickou
synchronizací ve stavu online

>> Automatická upozornění

>> Flexibilní měrné jednotky, velikosti a barvy

>> Správa záloh

>> Individuální kalkulace cen na zákaznické úrovni

>> Plánování výroby a řízení zásob
>> Integrované nástroje pro lepší spolupráci
a pracovní postupy
>> Specializace na spotřební odvětví

>> Možnost přidávání obrázků a dalších souborů

Architektura řešení

Řízení rizik

Služby a zákaznická podpora

>> Architektura orientovaná na služby (SOA)

>> Zvyšování výkonnosti databáze

>> 24hodinová technická podpora

>> Implementace a školení

>> Microsoft® .NET framework

>> Monitoring a správa systému

>> Místní podpora operací na asijském trhu

>> Rozhraní pro programování aplikací (API)

>> Replikace databáze (on-premise řešení či hostování)

>> Kompatibilita s různými operačními systémy

>> Ukládání a vyhledávání dat z databáze

>> Doporučení osvědčených postupů a re-engineering
podnikových procesů

>> Řízení vztahů s partnery EDI včetně nastavení a sledování
EDI a řešení vzniklých problémů

>> Flexibilní nastavení společností, míst, jazyků a měn

>> Kompletní služby obnovy po havárii

>> Webové služby

>> Nepřetržité proaktivní poradenství a přezkoumávání
podnikových procesů

>> Zákaznická podpora pro Asii v oblasti řízení výroby,
zajišťování zdrojů atd.

