ERP systém Apprise®
pro distributory potravin
Ucelený a integrovaný ERP systém Apprise plně odpovídá potřebám distribuce potravin. Jeho obsáhlé nástroje zvýší
efektivitu podnikových procesů a podpoří výkonnost. Naše řešení Vám pomůže plnit zákonné normy i požadavky
zákazníků a zároveň maximálně zefektivnit dodavatelský řetězec a činit lepší obchodní rozhodnutí.

Plnění zákonných norem
ERP systém Apprise Vám pomůže plnit zákonné normy
a evidovat obousměrný pohyb šarží, díky čemuž
se omezí rizika a zvýší bezpečnost i efektivita. Ať
už se výrobek nachází v jakékoli části distribučního
řetězce, systém eviduje informace o jeho datu
spotřeby. V protokolu změn zjistíte, který uživatel kdy
aktualizoval údaje o konkrétní šarži. U šarží můžete
sledovat například dobu trvanlivosti, datum výroby
a číslo užívané výrobcem. Navíc lze čísla šarže přiřadit
k příchozím kontejnerům, a jakmile zásilka dorazí,
automaticky přijmout tyto dávky na sklad.

Lepší obchodní rozhodnutí
V našem systému si pomocí rozsáhlých a snadno
ovladatelných funkcí vytvoříte výkazy, které Vám
umožní činit lepší a rychlejší rozhodnutí vedoucí
k poklesu nákladů a k růstu příjmů. Business
intelligence Apprise® je navržena pro obrazovky
stolních i mobilních zařízení a poskytuje vedení
i pracovníkům prodeje neustálý přístup k obchodním
informacím. Aktualizace probíhají v reálném čase a celý
tým tak sdílí jednotné aktuální údaje. Prostřednictvím
řídicího panelu můžete prohlížet, filtrovat, graficky
zobrazovat a srovnávat výkonnostní ukazatele, které si
vyberete.

Maximálně efektivní
dodavatelský řetězec
ERP systém Apprise umožňuje nakupovat zboží od
různých dodavatelů, obchodovat v mnoha měnách
a spravovat zásoby ve více skladech, abyste mohli
řídit svůj dodavatelský řetězec co nejefektivněji.
Začnete-li používat speciální nástroje k řízení skladu
jako např. bezdrátové technologie, zautomatizuje
se sběr dat, klesne množství chyb, zjednoduší se
vychystávání zboží a vzroste produktivita práce. Náš
systém je dostatečně flexibilní, proto můžete definovat
vlastní kritéria vychystávání zboží, ať už je to druh
produktu, číslo objednávky či název odběratele. S plně
integrovaným softwarem optimalizujete vozový park
i plánování distribučních tras. Funkce navržené pro
spotřební odvětví Vám pomůžou regulovat náklady
na palivo, zajišťovat efektivitu práce řidičů a zároveň
poskytovat kvalitnější služby zákazníkům.

ERP systém Apprise umožňuje efektivně spravovat
výrobky v rámci celého dodavatelského řetězce,
od dovozu přes sklad až po dodání odběrateli.

ERP systém Apprise® pro distribuci potravin
ERP systém Apprise obsahuje všechny funkce, bez kterých se úspěšní distributoři potravin neobejdou:
>> Evidence obousměrného pohybu šarží
(od dodavatele až k odběrateli) přispívá k omezení
rizika a k růstu bezpečnosti a efektivity.
>> Přidáním čísel šarží k příchozímu kontejneru
zautomatizujete příjem šarží na sklad.
>> Můžete vést zboží v proměnlivé hmotnosti
a v různých měrných jednotkách.
>> Úplná integrace všech podnikových procesů
a provozoven přispěje k růstu efektivity nákupu,
dovozu, skladu, prodeje, zákaznických služeb,
distribuce i financí.
>> Přehled o klíčových faktorech výkonnosti podniku
v reálném čase Vám umožní činit lépe podložená
rozhodnutí.

>> V protokolu změn zjistíte, který uživatel kdy
aktualizoval údaje o konkrétní šarži.
>> Fixní a variabilní plánování tras umožňuje využívat
palivo i služby řidičů co nejefektivněji.
>> Možnost pracovat s více měnami zvýší Vaši
konkurenceschopnost na celosvětovém trhu.
>> Zohledněním vedlejších nákladů, jako jsou
agenturní poplatky, přepravné a clo, odhalíte svoji
skutečnou ziskovost.
>> Bezdrátové řízení skladu zefektivní pracovní
postupy, zvýší přesnost dat a zrychlí průběh dílčí
i celkové inventury.

>> Optimalizujte nákup zásob díky automatizovaným
prognózám, které vycházejí z údajů z prodejen,
z informací poskytnutých zákazníky, z historických
výsledků odbytu a z dodacích lhůt dodavatelů.

Apprise zefektivní Váš dodavatelský
řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů, s nimiž
se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají výrobci,
dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení Apprise
Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem pomůže
dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako mnoha klientům
před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.
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