Univerzální ERP software vs.
ERP systém Apprise®
Jak si stojí náš integrovaný ERP software ve srovnání s obecně zaměřenými systémy?
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Elektronická
výměna dat (EDI)

Všeobecné ERP systémy postrádají
integrovanou elektronickou
výměnu dat. Nákup řešení EDI od
cizího poskytovatele představuje
další náklady, a navíc přidáním
tohoto doplňku zvýšíte složitost
celého systému.

Integrovaná EDI je součástí
ERP systému Apprise. Zahrnuje
mapovací nástroje, archív
transakcí, funkce pro vyhledávání
a obnovu dat, technologii vhodnou
pro dané odvětví, a transakce,
které odpovídají maloobchodním
požadavkům. Služby EDI si můžete
zajišťovat sami, nebo Vám je
poskytneme my. Zvolíte-li námi
poskytovanou EDI, nebudete na
její správu muset uvolňovat vnitřní
podnikové zdroje.

Detailní přehled
o ziskovosti

Univerzální software vychází
při výpočtu ziskovosti pouze
z hrubých marží. K přesnému
stanovení ziskovosti je přitom
nutné disponovat podrobnými
údaji o všech nákladech
jednotlivých položek, což běžné
systémy neposkytují. Schází také
přehled o nákladových střediscích
a o procesech snižujících zisk,
a proto není možné odhalit, jakým
způsobem zisk maximalizovat.

ERP systém Apprise umožňuje
podrobně analyzovat ziskovost
na úrovni produktu, zákazníka
i dodavatele. Hlavní a vedlejší
náklady a výdaje u všech prodejců
i velkých obchodních řetězců jsou
vzájemně propojeny. Integrované
nástroje pro výpočet čisté marže
pomohou určit skutečný výsledek
hospodaření zaúčtováním
mimořádných nákladů, jako provize,
licenční poplatky, poskytnutá
skonta, zpětné pohledávky, speciální
nabídky a další.

Plánování
distribučních
potřeb (DRP)

Univerzální řešení neobsahují
integrované a časově
přizpůsobené nástroje pro
předvídání budoucího vývoje
poptávky, které distributorům
spotřebního zboží pomáhají
vypořádat se s dlouhými dodacími
lhůtami a se zbožím na vyžádání.

ERP systém Apprise pomáhá
při plánování odbytu a řízení
zásob, protože propojuje údaje
z prodejních míst, prognózy
zákazníků, trendy prodeje, sezonní
výkyvy, informace o stavu zásob
a jiné vstupy.
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Nástroje pro
monitorování
dodavatelů

Ačkoli všeobecné systémy
umožňují zadávat nákupní
objednávky a plánovat dodávky
zboží, postrádají pokročilé
funkce potřebné k podrobnému
monitorování výrobní činnosti
dodavatelů. Dodavatelé Vás
prostřednictvím těchto systémů
nemohou informovat o aktuálním
stavu výroby.

Náš systém zahrnuje nástroje pro
monitorování výrobní činnosti,
díky kterým získáte přehled
o aktuálním stavu testování
produktů a zajišťování kvality,
o balení, výrobních lhůtách,
přepravě, shodě se standardními
požadavky aj. Systém dle
nastavených pravidel vysílá
upozornění, která Vám umožní
rychle reagovat na problémy
v dodavatelském řetězci.

Správa zpětných
pohledávek

Standardní nabídka univerzálního
softwaru nezahrnuje nástroje
pro správu zpětných pohledávek,
protože tyto nástroje jsou příliš
úzce zaměřené.

Součástí systému jsou integrované
nástroje a funkce pro sledování,
správu, rozporování a snižování
množství zpětných pohledávek.
Díky lepšímu celkovému přehledu
a snadnějšímu řízení shody se
standardními požadavky omezíte
výskyt zpětných pohledávek.
Pokud se zpětné pohledávky
přesto objeví, nástroje pro
jejich vyřešení Vám pomohou
pohledávky rozporovat
a dosáhnout uhrazení chybných
odpočtů.

Pořizovací
náklady

Běžné systémy nenabízejí
možnost zahrnout pořizovací
náklady do výpočtu ziskovosti.
Chcete-li tyto náklady zohlednit,
obvykle je to komplikované
a časově i finančně náročné.

V ERP systému Apprise můžete
přiřazovat agenturní poplatky,
přepravní náklady, celní poplatky,
cla dle harmonizačních kódů, daně,
pojistné a další skryté poplatky
podle produktů, jednotek,
množství, dodavatele či lokality.
Můžete automaticky vypočítat
skutečné pořizovací náklady
a seřadit je podle jejich původu.
Funkce pro stanovení pořizovacích
nákladů poskytují podrobný
přehled o všech nákladech
ovlivňujících ziskovost a umožňují
Vám činit lepší rozhodnutí ohledně
nákupu a oceňování zboží.
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Umístění

Univerzální řešení obvykle
nabízejí pouze malou zákaznickou
podporu, která se navíc omezuje
na území USA. Firmy obchodující
se spotřebním zbožím tak
postrádají podporu v Asii,
která by jim pomohla obstát
v mezinárodním prostředí.

ERP systém Apprise byl navržen
pro uživatele v mezinárodním
prostředí, kteří používají různé
jazyky. Aplikace podporují
velké množství měn, a služby
zákazníkům jsou k dispozici
v mnoha jazycích po celém
světě. To zahrnuje i zákaznickou
podporu pro asijskou oblast
a podporu v čínském jazyce.
Centra zákaznické podpory se
nacházejí na čtyřech kontinentech
a v mnoha časových pásmech,
a proto snadno zajišťují ucelenou
lokální podporu globálnímu
podnikání se spotřebním zbožím.

Doba
implementace

Mají-li všeobecné systémy
splnit požadavky obchodníků
se spotřebním zbožím, je nutné
provést doplňující zákaznické
úpravy. Kvůli těmto úpravám
a nákupu doplňků od cizích
poskytovatelů se implementace
softwaru prodražía zabere více
času. Budoucí aktualizace mohou
navíc způsobit komplikace.

ERP systém Apprise zahrnuje
odvětvově specifické
nástroje a funkce, připravené
k okamžitému použití. Vyžaduje
tedy méně zákaznických úprav
a přídavných doplňků. Naši
projektoví manažeři dobře
znají Vaše odvětví, a proto je
implementace softwaru, stejně
jako jeho budoucí aktualizace,
rychlejší a jednodušší.

Integrace

Univerzální systémy se
neobejdou bez doplňků od
cizích poskytovatelů, které
společnostem obchodujícím se
spotřebním zbožím zajistí všechny
požadované funkce. Čím více
cizích doplňků používáte, tím
nákladnější a komplikovanější je
celý systém.

ERP systém Apprise zahrnuje
funkce nezbytné pro podnikání se
spotřebním zbožím. Ucelená řešení
jsou ve srovnání s kombinovanými
řešeními jednodušší, spolehlivější
a obsáhlejší, především v oblasti
výkaznictví, nákladů na správu,
zabezpečení, uživatelské
náročnosti a celistvosti dat.
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