Nejsme pouhým prodejcem.
Jsme Vaším partnerem.
Výběr správného softwaru a jeho poskytovatele je pro Vaše podnikání rozhodující. Zvolíte-li poskytovatele, který rozumí Vašemu
odvětví a specifickým potřebám, zajistíte si úspěšnou implementaci i trvalou podporu pro své uživatele. V poskytovateli, jehož
priority jdou ruku v ruce s těmi Vašimi, získáte dlouhodobého partnera, a to i v případě, že se Vaše potřeby časem změní či
podnikání rozroste.

Nízké náklady na vlastnictví
softwaru a rychlá návratnost
investice
Produkty a služby Apprise byly navrženy, aby Vám pomohly
zdokonalit podnikové operace, zefektivnit obchodní procesy,
snížit náklady, nastartovat růst výnosů a zvýšit ziskovost.
Poskytujeme kompletní ERP řešení a systémy řízení
dodavatelských řetězců, které zahrnují možnost standardního
i bezdrátového řízení skladu, nástroje ke splnění požadavků
maloobchodníků jako EDI, správu zpětných pohledávek,
nástroje k plánování distribučních potřeb a vytváření prognóz
budoucího vývoje atd. Naše řešení jsou plně integrovaná,
proto se vyhnete nákupu doplňkových systémů, dosáhnete
rychlejší návratnosti investice a získáte lepší přehled o celém
podnikání.
Veškeré specifické požadavky Vašeho obchodní odvětví, jako
nástroje k importu, EDI, maloobchodní značení zboží či RFID,
jsou nedílnou součástí základní verze ERP systému Apprise®.

Specializace na spotřební
odvětví
Soustředíme se na vývoj softwarových řešení pro plánování
podnikových zdrojů (ERP) a řízení dodavatelských řetězců,
která vyhovují specifickým potřebám výrobců, designérů
a distributorů spotřebního zboží. Máme pobočky v Evropě,
v Severní Americe i v asijsko-pacifické oblasti, a proto jsme
Vám neustále nablízku. Naše vývojová strategie se plně řídí
Vašimi požadavky, které dokážeme rychle uskutečnit
a uceleně je zakomponovat do našeho řešení.
Tým profesionálních služeb Apprise, projektovými manažery
počínaje a zákaznickou podporou konče, je složený
z odborníků na spotřební průmysl. Na rozdíl od poskytovatelů
obecně zaměřených aplikací se nemusíme seznamovat se
specifiky Vašeho podnikání, která dobře známe. Budeme
s Vámi spolupracovat a doporučíme Vám vhodné osvědčené
postupy, se kterými dosáhnete vyšší efektivity provozních
operací, výkonu i zisku.

Jelikož nebudete muset provádět téměř žádné úpravy
systému, sníží se počáteční náklady na pořízení softwaru
i jeho následnou údržbu, zkrátí se čas potřebný k zahájení
provozu, přechod na novější verze bude snadnější a levnější
a návratnost investice rychlejší a vyšší.

Specializované nástroje k řízení dovozu

Hladké plnění maloobchodních požadavků

Pomůžeme Vám při zajišťování zdrojů v mezinárodním prostředí včetně výroby
a dovozu zboží ze zahraničí. Díky Apprise budete moci:

Chcete splnit požadavky svých největších maloobchodních odběratelů
a přitom efektivně evidovat, spravovat a snižovat zpětné pohledávky?
Pak využijte naší kompletní sady nástrojů, které zahrnují:

>> Sledovat a řídit zboží na úrovni nákupní objednávky, zásilky, kontejneru
či přepravního plavidla

>> Zpracování EDI transakcí a mapování přenosu dat

>> Vytvářet zásilky a plnit přepravní kontejnery podle váhy, objemu
a hodnoty

>> Kalkulaci cen a tvorbu obchodních kontraktů na míru jednotlivým
zákazníkům

>> Používat přímé dodávky a přímé zásilky

>> Integrované nástroje radiofrekvenční identifikace (RFID)

>> Využívat harmonizační kódy a celní sazebníky pro jednotlivé produkty

>> Označování palet a kartonů kódy EAN/GS1‐128

>> Odsouhlasit závazkové účty podle nákupní objednávky či zásilky

>> Nástroje správy zpětných pohledávek

Ucelený nákup a plánování distribučních potřeb (DRP)

>> Možnost provedení analýzy ziskovosti jednotlivých zákazníků, výrobků
a dodavatelů

Chcete-li maximalizovat dostupnost zboží, a zároveň neplatit zbytečně za jeho uskladnění, pak pro Vás máme spolehlivé plánovací nástroje, které umožňují
odhadovat budoucí odbyt s vysokou přesností. Tyto nástroje zahrnují:
>> Plně integrované standardní i přizpůsobitelné algoritmy prognóz budoucího vývoje
>> Přístup k údajům z prodejních míst, vytváření prognóz odbytu ve spolupráci se zákazníky, sledování trendů v prodeji, sezonních výkyvů poptávky,
stavu zboží na skladě, dodacích lhůt dodavatelů atd.
>> Výsledky prodeje výrobků a historie odbytu podle jednotlivých obchodních zástupců, zákazníků a dodavatelů
>> Možnost časově rozfázovaného sledování a řízení několikanásobných nákupních objednávek a zásilek
>> Upozornění pro nákupčí

Flexibilní řízení skladu

Profesionální služby

Zvyšte efektivitu operací ve skladu a optimalizujte využití
skladového prostoru s naší sadou nástrojů pro standardní
i bezdrátové řízení skladu:

Členové našeho týmu, kteří se dobře orientují jak ve
Vašem odvětví, tak v aplikacích Apprise, Vám poskytnou
celosvětovou předprodejní i poprodejní podporu zahrnující:

>> Nástroje správy lokalit, zón a skladových míst, včetně
blokovaných skladových míst, odkládacích ploch
a skladových míst pro rychloobrátkové zboží
>> Nástroje ke zvýšení efektivity provozních operací, jako
řízené uskladnění, hromadná příprava zboží
k odběru, systém okamžité překládky zboží
(cross-docking), příjem celých kontejnerů aj.
>> Integrované ceníky přepravného, pravidla přepravy
a rozhraní pro komunikaci s přepravními společnostmi
>> Vychystávací listy a skladové značení, dodací listy
a nákladní listy podporující EDI
>> Dílčí inventura
>> Dynamické směrování
>> Nástroje řízení pracovních sil

Špičkové technologie
Naše aplikace jsou vyvinuty na základě nejnovějších
technologických standardů. ERP systém Apprise® je snadno
ovladatelný spolehlivý a škálovatelný software, kompatibilní
s cizími programy, který zajistí hladký průběh všech klíčových
procesů.
>> Našimi partnery jsou např. Microsoft®, Progress
Software a IBM®

>> Přezkum podnikových procesů a analýzy potřeb
>> Doporučení osvědčených postupů
>> Pracovní plán implementace a projektové řízení
>> Poradenství ohledně zlepšování operací a podnikových
procesů
>> Helpdesk, zákaznickou podporu na webových
stránkách, databázi znalostí, online nápovědu aj.

Celosvětový dosah pro
celosvětové podnikání
Působíme v Evropě, v Severní Americe a v asijsko-pacifické
oblasti, odkud Vám pomůžeme zlepšit celý dodavatelský
řetězec pomocí jediného plně integrovaného řešení pro
podnikání na celosvětovém trhu. Poskytneme Vám:
>> Celosvětově fungující aplikace pro integraci Vašeho
dodavatelského řetězce
>> Implementaci, poradenství a školení v místě Vašeho
podnikání
>> Globální čtyřiadvacetihodinovou podporu každý všední
den
>> Zákaznickou podporu v Evropě, v Severní Americe
a v asijsko-pacifické oblasti

>> Vícevrstvá architektura
>> Nejnovější standardy, včetně Microsoft® .NET,
architektury orientované na služby (SOA) a webových
služeb
>> Hladká integrace s aplikacemi třetích stran či
s uživatelskými aplikacemi
>> Snadný import a export dat pomocí API (rozhraní pro
programování aplikací)
>> Flexibilní vývojové nástroje umožňující vylepšit
stávající aplikaci a přizpůsobit ji vlastním potřebám bez
nutnosti komplexního přeprogramování či přístupu ke
zdrojovému kódu

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

Apprise poskytuje flexibilní služby, díky kterým bude Vaše
podnikání i jeho jednotlivé procesy mnohem efektivnější.
Konkrétně se jedná o důkladné poradenství založené na
spolupráci, plánování, implementaci softwaru, školení,
přezkumy a průběžné analýzy. Pokud se stanete naším
partnerem, získáte celopodnikové řešení pro řízení výroby
a distribuce, s jehož nástroji a funkcemi máte úspěch jistý.
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