ERP systém Apprise®
pro domácí potřeby
ERP systém Apprise byl vytvořen, aby pomáhal distributorům domácích potřeb. Řešení zahrnuje klíčové funkcionality pro
plánování podnikových zdrojů, které zajistí optimální přehlednost i efektivitu celého dodavatelského řetězce.

Výzva
Najít ERP řešení, které by bylo přímo určené pro oblast
spotřebního zboží, není vůbec jednoduché. Obzvláště
takové řešení, jehož nástroje Vám umožní monitorovat
zahraniční dodavatele, řídit shodu s maloobchodními
požadavky a plánovat odbyt. Postrádáte-li vhodný
software, který si poradí se všemi články Vašeho
dodavatelského řetězce, tak i ty nejmenší neefektivnosti
mohou Vaši firmu ve výsledku stát významné množství
času a peněz.
Potřebujete ERP řešení navržené přesně pro Vaše
odvětví. Zvolte takový systém, který Vám pomůže řídit
celý dodavatelský řetězec i shodu se standardními
požadavky, zlepší řízení skladu a zásob a zefektivní
operace.

Řešení
ERP systém Apprise obsahuje integrované nástroje
plánování podnikových zdrojů, které jsme vyvinuli
speciálně pro výrobce a distributory domácích potřeb.
Funkce jako integrovaná elektronická výměna dat
(EDI), sledování vraceného zboží, správa zpětných
pohledávek, plánování odbytu a nástroje pro předvídání
budoucího vývoje Vám umožní držet krok s požadavky
odvětví a maximálně využít příležitosti k zisku.
Tento software sami vyvíjíme, instalujeme a také
mu poskytujeme podporu. Nejsme pouhými
zprostředkovateli, kteří prodávají řešení vytvořené
někým jiným. Věnovali jsme dostatečný čas tomu,
abychom poznali Vaše odvětví, a navrhli jsme ERP
řešení, které přesně odpovídá požadavkům výrobců
a distributorů domácích potřeb. Apprise maximálně
zpřehlední Vaše účetnictví, logistiku i správu zásob, což
Vám umožní efektivněji podnikat a řídit dodavatelský
řetězec.

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

Řízení shody se standardními
požadavky
>> Integrované a automatizované značení kódy
EAN/GS1 a tvorba maloobchodních visaček
>> Plně integrovaná elektronická výměna dat
(ASC X12/ EDIFACT)
>> Vlastní nebo námi zajišťovaná EDI
>> Tvorba, testování a správa EDI map

Řízení skladu
>> Papírové či bezdrátové řízení skladu

Řízení financí
>> Nástroje řízení ziskovosti
>> Sledování a správa zpětných pohledávek
>> Zvláštní pravidla správy neuhrazených pohledávek
a inkasa pro jednotlivé zákazníky
>> Prodejní provize; dělené provize
>> Zákaznické benefity a evidence licenčních
poplatků

Plánování odbytu
a nákup zásob

>> Flexibilní správa lokalit, zón a skladových míst

>> Plánování odbytu ve spolupráci se zákazníky

>> Řízené uskladnění

>> Integrace údajů z prodejních míst

>> Vracení zboží a opakované objednávky

>> Spolehlivé algoritmy pro předvídání budoucího
vývoje

>> Sledování pohybu zboží dle čísla šarže a sériového
čísla

>> Trendy prodeje a sezonní výkyvy

>> Přesuny mezi sklady

>> Upozornění pro nákupčí

>> Balení zboží včetně automatické přípravy
hotových balení

>> Časově přizpůsobené nástroje založené na
pravidlech pro řízení dlouhých dodacích lhůt,
sezonních výkyvů atd.

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

Řízení dovozu
>> Flexibilní tvorba zásilek a kontejnerů za použití
různých parametrů
>> Sledování a správa nákupních objednávek,
kontejnerů, zásilek a lodní přepravy
>> Konsolidace nákupních objednávek
>> Přehled o skutečných pořizovacích nákladech
a jejich správa
>> Možnost přímých zásilek i dropshippingu

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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