Dodavatelský portál Apprise®
Dodavatelský portál Apprise umožňuje přepravcům a dodavatelům na webu aktualizovat stav Vašich objednávek v reálném čase.
Máte tak neustálý přístup k aktuálním informacím o výrobě i přepravě zboží a o nákupních objednávkách. Nikdy nebylo snadnější
udržet si dokonalý přehled o všech důležitých údajích.

Výzva
Chcete-li úspěšně podnikat, musíte mít neustálý
přístup k aktuálním údajům o výrobě a přepravě zboží.
Jak však sami víte, předpokládané datum doručení
zásilek často bývá jen hrubým odhadem. Přitom po
dodavatelích nežádáte příliš. Chcete pouze vědět,
v jaké fázi výroby se zboží nachází, jaká je jeho
očekávaná doba doručení a zda se vyskytla nějaká
prodlení.

S námi dosáhnete výš
Apprise vyvíjí ERP řešení a systémy řízení
dodavatelských řetězců pro výrobce, dovozce
a distributory spotřebního zboží. Dobře tedy známe
všechny problémy typické pro toto odvětví.
Vertikální čili specificky zaměřený software jako
Apprise vyžaduje minimum zákaznických úprav,
proto ušetříte na jeho implementaci a investice se
Vám rychle vrátí.

Zpracovat všechny tyto informace je časově náročné.
Pokud musíte ručně zadávat do systému všechny údaje
o výrobě a přepravě zboží pokaždé, když dojde k jejich
aktualizaci, zbytečně ztrácíte spoustu drahocenného
času. Nebylo by lepší toto neefektivní zadávání dat
omezit?

Naše řešení je plně integrované, takže ho nemusíte
doplňovat o přídavné systémy. Tím minimalizujete
náklady, dosáhnete kvalitnějšího zabezpečení
a vykazování údajů a získáte úplný přehled
o dodavatelském řetězci.

Řešení

Působíme v místě Vašeho podnikání a poskytujeme
nepřetržitou zákaznickou podporu prostřednictvím
poboček v Evropě, ve Spojených státech, v Asii
i Austrálii.

Webový dodavatelský portál Apprise Vám poskytne
údaje o výrobě, zásilkách i nákupních objednávkách
v reálném čase. Budete mít neustále k dispozici
nejnovější informace přímo od dodavatelů.
Všechna data budou bezpečně uložena ve Vaší
ERP databázi Apprise®, a to bez nutnosti nákupu
jakéhokoliv dalšího hardwaru. K záznamům o zásilkách
je navíc možné ukládat i dokumenty či obrázky. Takto
budete mít veškeré informace o přepravě zboží na
jednom místě, včetně další související dokumentace.
Apprise Vám navíc poskytne naprostou kontrolu
nad tím, kdo bude mít v rámci portálu přístup ke
konkrétním informacím. Jednotlivým uživatelům je
totiž možné udělit omezené oprávnění podle toho,
jakou funkci zastávají. Přístup může být limitován
například jen na určité stránky či datová pole. Díky
funkci Historie změn budete vědět, kdo a kdy provedl
jakou aktualizaci. S dodavatelským portálem Apprise
zkrátka získáte mnohem lepší přehled o veškerých
příchozích zásilkách a budete tak moci lépe řídit Vaše
podnikání.

Funkce

Výhody

>> Kontrola, sledování a aktualizace existujících
zásilek a kontejnerů
>> Online přístup v reálném čase
>> Kontrolovaný přístup k portálu podle uživatele,
skupiny či uživatelské funkce – možnost omezit
přístup jen na určité stránky či datová pole
>> Zobrazení údajů o nákupních objednávkách
>> Možnost připojit k záznamům dokumenty, fotky či
další referenční materiály
>> Rychlé a pokročilé vyhledávací nástroje pro
vyhledávání a sledování zásilek
>> Okamžité promítnutí aktualizací zadaných online
do ERP systému Apprise®
>> Funkce Správa úloh a Historie změn

>> Jelikož aktualizaci údajů o výrobě a přepravě zboží
provádějí sami dodavatelé, budete mít neustále
k dispozici aktuální informace
>> Údaje jsou uloženy přímo v ERP databázi, tudíž
se nemusíte obávat dalších nákladů spojených
s nákupem přídavného hardwaru
>> Ušetříte čas potřebný k zadávání dat do databáze
>> Díky ukládání dokumentů, fotografií a souborů
přímo do záznamu o zásilce budete mít k těmto
materiálům snadný přístup s kratší dobou odezvy
>> Pokročilé možnosti vyhledávání kontejnerů usnadní
jejich sledování
>> Bezpečnost dat a informací je zajištěna díky
kontrole nad uživatelským přístupem

>> Úplná integrace s moduly Správa životního cyklu
výrobku a Sledování výrobních procesů

>> Nástroje správy úloh poskytují přehled
o provedených změnách a aktualizacích a přispívají
tak k dobré informovanosti vedoucích pracovníků

>> Vytváření výrobních úloh a aktualizace stavu
výroby, kontroly kvality, balení a dodávek zboží

>> Přesné a lehce dostupné informace Vám dovolí
činit správná a pohotová rozhodnutí

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.

Česká republika:
Holandská 8, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 511 187 800
www.apprise.cz
emea@apprise.com
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