Nákup zásob
a plánování distribučních potřeb
ERP systém Apprise® poskytuje výkonné nástroje pro vytváření prognóz budoucího vývoje, pro analýzu poptávky
i pro nákup, řízení a kontrolu zásob. Časově rozfázované nástroje založené na pravidlech umožní efektivní nákup,
snadné řízení vztahů s dodavateli a integrované plánování a odhadování zásob, a tak pomohou zvýšit zisky a snížit
náklady.

Flexibilita usnadňuje řízení

Vyšší ziskovost

ERP systém Apprise je založený na pravidlech, která
sami definujete. Pokud se nějaká situace odchýlí
od těchto kritérií, systém odchylku automaticky
rozpozná a upozorní na ni uživatele. Budete moci
nakupovat zboží od různých dodavatelů, obchodovat
v mnoha měnách a řídit zásoby ve více skladech, a tak
získáte maximální efektivitu i kontrolu. Algoritmy pro

Efektivní řízení dodavatelského řetězce zohledňuje
všechny důležité faktory včetně dlouhých dodacích
lhůt, takže zboží objednáte i obdržíte včas a vyhovíte
poptávce zákazníků. Náš systém pomáhá zvýšit
míru úspěšně vyřízených objednávek i spokojenost
zákazníků. Pokud splníte proměnlivé požadavky
odběratelů a současně snížíte skladovací náklady,

plánování a tvorbu prognóz pomohou optimalizovat
Vaše nákupní rozhodnutí. Využívají širokou škálu
standardních vstupů, jako údaje z prodejních míst,
prognózy zákazníků, trendy prodeje, sezonní výkyvy,
dodací lhůty dodavatelů, pravidla minima a maxima
a exponenciální vyrovnávání, a také Vámi vybrané
vstupy. Vyhněte se situacím, kdy pro nedostatek zásob
přicházíte o tržby, a zároveň omezte náklady spojené
s držením nadměrného množství zboží.

vzroste objem tržeb i zisku. Automatická upozornění
a úkoly pro nákupčí spolu se schvalovacím procesem
nákupních objednávek posilují kontrolu i účinnost.

Skutečná celopodniková
integrace
Celopodniková integrace znamená, že údaje, které
zadáte pouze jednou, jsou okamžitě přístupné všem
oprávněným uživatelům. Systém využívá časové
fáze, což usnadňuje správu a sledování nákupních
objednávek i příchozích zásilek. Získáte dokonalý
přehled o zásobách i o aktuálním stavu přepravy a tyto
údaje budete moci porovnat s čekajícími objednávkami
zákazníků a s prognózami odbytu. Integrované nástroje
umožňují objednat zboží ve správnou chvíli, vybrat
nejvhodnějšího dodavatele a efektivně řídit zásoby.
Trendy prodejnosti a historie prodeje výrobků mohou
být v reálném čase integrovány s prognózami prodeje
nového produktu, což se projeví lepším plánováním
i testováním produktu a vyšší přesností hypotéz.

Automatizované nástroje pro nákup zásob a plánování
distribučních potřeb Vám pomohou zvýšit přesnost
prognóz, získat lepší business intelligence a zkrátit čas
odezvy.

Nákup zásob a plánování
distribučních potřeb Apprise®
>> Flexibilní systém založený na pravidlech – úplná
kontrola
>> Celopodniková integrace systému –
bezproblémová správa všech procesů
>> Standardní i přizpůsobitelné algoritmy
pro předvídání budoucího vývoje zahrnují
exponenciální vyrovnávání a pravidla minima
a maxima – pružné možnosti vyhoví potřebám
Vašeho podnikání
>> Integrované údaje z prodejních míst, prognózy
zákazníků, trendy prodeje, sezonní výkyvy, stav
zásob a dodací lhůty dodavatelů – přesnější
plánování zásob a vytváření prognóz budoucího
vývoje
>> Výsledky prodeje produktů podle jednotlivých
obchodních zástupců, zákazníků a dodavatelů –
odhalíte trendy v prodeji zboží i potenciální
problémy a využijete tyto informace ve svůj
prospěch
>> Časově rozfázované sledování a správa
několikanásobných nákupních objednávek
a zásilek – informace o stavu zásob v reálném čase
>> Sledování a správa zboží na úrovni položky,
nákupní objednávky, zásilky, kontejneru
a plavidla – podrobné informace v reálném čase
usnadní plánování zásob

>> Přehled dle dodavatelů – zobrazení disponibilních
a objednaných zásob podle dodavatele nebo
produktu; dodací lhůty dodavatelů a cílový stav
zásob
>> Nástroje pro nákupčí – doporučení k nákupu
zásob na základě prognóz, Vašich pravidel
a stavu zásob; zobrazení informací o produktu či
dodavateli; expresní zásilky
>> Upozornění na změny statusu nákupní
objednávky – uživatelé jsou automaticky
upozorněni na odeslání, zpoždění a doručení
zásilky
>> Podpora různých měn – flexibilní nákup zboží
v mezinárodním prostředí
>> Náklady a dodací lhůty dle jednotlivých
dodavatelů – lepší přehled usnadní řízení
skladových zásob
>> Skutečné pořizovací náklady – identifikace
nákladů během celého procesu pořizování zboží
usnadní řízení ziskových marží
>> Správa přímých zásilek – vyšší efektivita a nižší
náklady
>> Obsáhlé informační systémy – přístup v reálném
čase a možnost „rozbalení“ umožňují úplnou
kontrolu řízení

>> Více nákupních objednávek a dodavatelů na jeden
kontejner – maximální nákladová efektivita
>> Schvalování nákupní objednávky – snazší kontrola
nákupu pomocí Vámi definovaných oprávnění
>> Historie změn nákupní objednávky – úplný
přehled všech provedených změn v nákupní
objednávce
>> Upozornění pro nákupčí – systém uživatele
automaticky upozorní na odchylky ve zboží
či v prognózách, dle pravidel pro dodavatele,
výrobky, kategorie a skupiny

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
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