Řízení životního cyklu výrobku
Řízení životního cyklu výrobku Apprise® umožňuje firmám řídit pracovní proces, který začíná tvorbou konceptu
výrobku a končí vznikem finálního produktu, v rámci plně integrovaného systému řízení podnikových zdrojů.
Nástroje, které naše řešení poskytuje, usnadňují koordinaci různých pracovních týmů a přispívají tak ke včasnému
a hlavně kvalitnímu splnění všech úkolů.

Vyšší produktivita

Jednoduché užívání

Řízení životního cyklu výrobku Vám dovoluje definovat
jednotlivé kroky, které tvoří pracovní proces. Každý
krok je rozdělen na jeden nebo více úkolů, těmto
úkolům jsou stanoveny termíny dokončení a vše
je v systému monitorováno. Kdykoli se vyskytne
překážka, nebo je úkol dokončen, systém automaticky
vyšle upozornění, aby pracovníci věděli, jaké další kroky
podniknout. Naše řešení celkově zjednodušuje proces
tvorby produktu a zvyšuje tak nejen Vaši efektivitu, ale
i produktivitu.

Na rozdíl od jiných řešení pro řízení životního cyklu
výrobku, která bývají příliš složitá, je řešení Apprise
navrženo s ohledem na koncového uživatele. Každý
uživatel nebo jejich skupina obdrží upozornění v okně
pro správu úloh, kdykoli je úloha přidána, upravena,
nebo vyžaduje zvláštní pozornost. Uživatelé se ze
Správy úloh jediným kliknutím přesunou k úkolu, který
jim byl přidělen, a zobrazí se jim jejich povinnosti
a lhůty dokončení. Dobře víme, jak složitá a komplexní
je cesta od konceptu výrobku až k finálnímu produktu.
Proto je naše řešení odborné, ale zároveň uživatelsky
přívětivé.

Rychlejší uvedení produktu
na trh
Ve chvíli, kdy je produkt vytvořen pomocí Řízení
životního cyklu výrobku, je už také zanesen v ERP
systému Apprise®. Tato úzká integrace zajišťuje hladký
přechod od sledování vývoje produktu k monitorování
jeho prodeje. Navíc si můžete flexibilně zvolit, kdy
finální produkt uvedete na trh. Další výhodou plné
integrace našeho řešení je, že se vyhnete manuálnímu
přesouvání produktových specifikací a návrhů výrobků
z jednoho systému do druhého.

Apprise zlepšuje tvorbu i správu úloh a koordinaci
týmu v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Řízení životního cyklu výrobku Apprise®
>> Konfigurovatelné pracovní postupy umožňují
nastavit úlohy včetně jejich funkce i pořadí
dokončení. Můžete vytvářet pracovní postupy dle
Vašich pravidel pro určité dodavatele, výrobky či
závody.
>> Upozornění na jednotlivé úkony pracovních
postupů oznámí uživatelům, aby vykonali určitý
úkon. To může zahrnovat změnu statusu – blížící
se úkol, úkol by změněn, dokončen atd.
>> Systém správy úloh poskytuje každému členu
týmu detailní přehled o jeho probíhajících úlohách
a upozorňuje ho na ně.
>> Zadávání pracovního postupu dovoluje přizpůsobit
uživatelem definované pracovní postupy
produktovým specifikacím, vzorkům a cenovým
nabídkám.
>> Sledování vývoje produktu nabízí kompletní
přehled o tom, jak se výrobek měnil v průběhu
času. Informace o každé verzi produktu, včetně
těch nejmenších detailů, jsou uloženy a přístupné
uživatelům.
>> Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní a nástroje
typu „táhni a pusť“ umožňují snadné přidání týmů,
pravidel, pracovních postupů a bezpečnostních
omezení. Pomohou Vám řídit proces vývoje
výrobku v průběhu celého jeho životního cyklu.
>> Procesní řízení zajistí, že bude celý proces od
tvorby konceptu výrobku až po jeho uvedení na
trh efektivní a nedojde ke zbytečnému plýtvání
zdroji.
>> Řízení životního cyklu výrobku je plně integrováno
v ERP systému Apprise, proto jsou všechny údaje
aktualizovány v reálném čase.

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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