Řízení dovozu
Řízení dovozu Apprise® poskytuje okamžitý přehled o produktech i stavu zásob, umožňuje uceleně kontrolovat
jejich plánování a dovoluje Vám lépe řídit globální obchodní operace. Ať už zboží vyrábíte v zahraničí nebo je
dovážíte a dále distribuujete, pomůžeme Vám tento proces zjednodušit a zefektivnit, stejně jako identifikovat
skutečné pořizovací náklady a maximalizovat ziskovost.

Úplný přehled a kontrola

Lepší řízení nákladů

Integrované nástroje dovozu usnadňují proces
globálního podnikání tím, že racionalizují Vaše
operace a poskytují celkový přehled o logistice a řízení
dodavatelského řetězce. Vyrábíte nebo nakupujete
zboží v domácím či celosvětovém prostředí? ERP
systém Apprise® Vám umožní účinně plánovat odbyt
a zhodnotit příležitosti k zisku prostřednictvím
dynamického sledování zakázek na různých úrovních,
včetně úrovně nákupní objednávky, kontejneru,

Možnost podrobného a pružného stanovení nákladů
přispívá k jejich úspěšnému řízení a ke zvýšení
ziskovosti. Identifikace agenturních poplatků,
přepravních nákladů, celních poplatků, cel dle
harmonizačních kódů, daní, pojistného a dalších
nákladů usnadňuje sledování a správu skutečných
pořizovacích nákladů podle produktu, jednotky,
objemu, dodavatele či lokality. Máte-li přehled o všech
nákladech, které ovlivňují Vaši ziskovost, můžete

zásilky či lodní přepravy. Přístup k podrobným údajům
o nákladech a dodacích lhůtách dodavatelů pomůže
optimalizovat dostupnost zásob a udržet náklady na
minimu.

činit správná nákupní rozhodnutí a lépe stanovovat
ceny. Integrované řízení financí umožňuje srovnání
závazkových účtů dle objednávky nebo zásilky.

Vysoká flexibilita
Naše spolehlivé nástroje Vám zpřístupní informace,
které potřebujete, abyste mohli rychle reagovat na
změny ve světovém prostředí. Vybírejte, měňte či
kombinujte dodavatele v závislosti na výši skutečných
pořizovacích nákladů a dodacích lhůtách a zvyšte
svoji ziskovost. Možnost výběru různých měn rozšíří
okruh Vašich potenciálních dodavatelů, takže získáte
lepší kontrolu nad náklady a dostupností zásob.
Flexibilní tvorba zásilek a kontejnerů podle váhy,
objemu či hodnoty pomáhá maximalizovat efektivitu
i minimalizovat náklady.

Flexibilní volba měny, jazyka a postupů je základem
úspěšného podnikání na světovém trhu.

Řízení dovozu Apprise®
>> Podpora různých měn – flexibilní účetnictví
i nákup zboží v mezinárodním prostředí
>> Náklady a dodací lhůty dodavatelů – lepší přehled
usnadní řízení nákladů a skladových zásob
>> Více nákupních objednávek a dodavatelů na
jeden kontejner – maximální nákladová efektivita
>> Tvorba zásilek a kontejnerů podle váhy, objemu či
hodnoty – vyšší flexibilita a kontrola
>> Správa a sledování nákupních objednávek,
kontejnerů, zásilek a lodní přepravy – podrobný
přehled o aktuálním stavu pro optimální plánování
a řízení zásob

>> Harmonizační kódy a celní sazebníky pro
jednotlivé produkty – automatické přiřazení
nákladů k produktům podle jejich původu a země
dodání
>> Správa přímých zásilek – flexibilita, vyšší efektivita
a nižší náklady
>> Správa akreditivu a mezinárodní bankovnictví –
rychlejší a efektivnější mezinárodní obchodování
>> Srovnání závazkových účtů dle objednávky či
zásilky – integrované řízení financí a přehled
>> Obsáhlé informační systémy – okamžitý přístup
a možnost „rozbalení“ umožňují úplnou kontrolu

>> Elektronické aktualizace kontejnerů a příjem
zboží dle jednotlivých kontejnerů – zjednodušení
procesů a vyšší efektivita
>> Určení skutečných pořizovacích nákladů podle
váhy, objemu, jednotky či hodnoty zboží – přesné
údaje o ziskovosti prodejů, zákazníků, dodavatelů
a produktů

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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