Monitoring výrobních procesů
dodavatelů
Monitoring výrobních procesů Apprise® umožňuje sledovat, monitorovat a řídit výrobní činnost Vašich zahraničních
dodavatelů. Monitorovací nástroje jsou součástí ERP systému Apprise® a poskytují podrobný přehled o úlohách,
zákonných standardech a požadavcích na informace na straně dodavatelů.

Dokonalý přehled

Méně časově náročných úloh

Monitoring výrobních procesů Vám zajistí výborný
přehled o činnosti všech externích výrobců. Budete
moci sledovat aktuální stav vzorků, výsledky kontroly
jakosti, harmonogram výroby, plán přepravy,
identifikační požadavky, schvalovací proces a plnění
zákonných požadavků. Spolehlivé nástroje našeho
modulu, jejichž užívání je snadné, zaručí jednotnost
všech obchodních informací.

Přenecháte-li časově náročný sběr dat a výkaznictví
dodavatelům, Vaše produktivita vzroste. Náš systém
nabízí tři různé způsoby nahrávání dat, které zohledňují
rozdílné technické možnosti a potřeby výrobců. Údaje
o stavu výroby je možné do systému importovat
přímo z excelových tabulek dodavatelů. Oprávnění
dodavatelé, kteří disponují dostatečným technickým
vybavením a internetovým připojením, mohou
prostřednictvím dodavatelského portálu sami
aktualizovat informace o stavu výroby. Využitím těchto
možností ušetříte čas a získáte dokonalý přehled
o tom, ve které fázi výrobního cyklu se objednané zboží
nachází.

Kratší doba odezvy a lepší
rozhodnutí
Máte-li k dispozici potřebné informace o výrobě již
v její počáteční fázi, dokážete rychleji reagovat a činit
lepší rozhodnutí. Sledování stavu výroby
i případných problémů hned na začátku
dodavatelského řetězce Vám dovolí pružně se
vypořádat se všemi nepředvídanými událostmi.

Přizpůsobitelné pracovní
postupy a nastavitelná
upozornění
Pomocí nástrojů typu „táhni a pusť“ snadno
přizpůsobíte pracovní postupy a zefektivníte
plnění úkolů v celém dodavatelském řetězci. Modul
monitoringu výrobních procesů je plně integrovaný
v ERP systému Apprise, proto můžete vytvářet
pracovní postupy a upozornění podle Vašich vlastních
pravidel. Moderní grafické uživatelské rozhraní
umožňuje na základě uživatelských oprávnění
definovat pracovní postupy a pravidla, jejichž
přehledné zobrazení Vám pomůže včasně a přesně
plnit úkoly podnikání.

Pružné možnosti nahrávání dat do systému, pomocí
jednoduchých i technicky pokročilých metod,
usnadňují komunikaci s dodavateli.

Monitoring výrobních procesů Apprise®
>> Jednodušší správa a sdílení údajů zajistí Vašim
zaměstnancům kvalitní informace o výrobě, které
se budou nacházet na jediném místě.
>> Tři různé způsoby nahrávání dat do systému,
od jednoduchých metod až po ty pokročilejší,
zohledňují rozdílné technické vybavení
zahraničních dodavatelů. Pomocí integrovaných
a uživatelsky přívětivých nástrojů a portálů
získáte celkový přehled o externích výrobních
procesech. Ušetříte tak čas a dosáhnete dokonalé
transparentnosti výroby.
>> Informace o výrobní činnosti dodavatelů Vám
pomohou plnit závazky vůči maloobchodním
odběratelům, vztahující se na výrobky, jejich
kvalitu a termíny doručení.

>> Nastavte si vlastní upozornění, která příslušné
uživatele a týmy informují, vyskytne-li se při
výrobním procesu specifický případ nebo problém.
Všechny důležité úkoly tak budou splněny. Systém
umožňuje vytvářet pravidla pracovních postupů
podle úkolů týmů, požadavků na jednotlivé
produkty či jejich skupiny, požadavků na shodu aj.
Správci systému mají možnost nastavit hierarchii
pravidel, která bude přesně vyhovovat Vašim
obchodním potřebám.
>> Aktualizujte a sdílejte proměnlivé požadavky na
shodu i jiné údaje v celém podniku. ERP systém
Apprise® pomáhá zjednodušit a zabezpečit proces
sběru a sdílení důležitých obchodních údajů, ať už
se Vaši uživatelé nacházejí kdekoli.

>> Zvyšte svoji informovanost a čiňte lepší obchodní
rozhodnutí díky monitorování výrobního procesu.
Odhalíte problémy vzniklé na straně dodavatelů
a budete na ně moci rychle reagovat.
>> Zachovejte ziskové marže omezením výskytu
zpětných pohledávek, které souvisejí s výrobou.
Odstraňte příčiny těchto pohledávek již ve fázi
testování, kontroly kvality, balení, přepravy či
zajišťování shody se standardními požadavky.
>> Pracovní postupy mohou být přizpůsobeny
jednotlivým uživatelům či týmům dle Vámi
definovaných pravidel. Nástroje typu „táhni
a pusť“ umožňují zautomatizovat a snadno
přidělovat úlohy, které se uživatelům zobrazí
v okně správy úloh. Uživatelé mohou prohlížet
a plnit úkoly, které vycházejí ze stanovených
pravidel pro dodavatele, zákazníky, výrobky či
nákupní objednávky. Pracovní postupy je možné
zahajovat automaticky či manuálně, dle Vašich
potřeb a preferencí.

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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