Technologie stojící
za ERP systémem Apprise®
ERP systém Apprise poskytuje integrované nástroje, velkou škálovatelnost a uživatelsky přívětivé funkce, s jejichž pomocí můžete
monitorovat a řídit celý svůj dodavatelský řetězec. Není proto divu, že se tisíce uživatelů při řízení složitých dodavatelských řetězců
spoléhají právě na naše řešení.

Spolupráce různých systémů

Výkonnost

Chcete-li vytvořit plně integrovaný a dobře fungující
podnik, musíte mít vizi, plán a spolehlivého partnera. Náš
standardizovaný portál je navržen tak, aby umožnil lepší
sdílení dat a zvýšil jejich přehlednost v rámci Vaší firmy
i celého dodavatelského řetězce. Rozhraní Microsoft® .NET
dovoluje snadný import a export údajů mezi ERP systémem
Apprise a jinými aplikacemi a zajišťuje jejich jednotné
a přesné zobrazení. Architektura orientovaná na služby
nabízí širokou škálu formátů, ze kterých si můžete vybrat,
včetně Microsoft® .NET, Webových služeb a COM. Díky
plně integrované elektronické výměně dat lehce splníte
požadavky dodavatelů i odběratelů a budete s nimi moci lépe
spolupracovat.

Výkon systému má přímý dopad na produktivitu
zaměstnanců, spokojenost zákazníků i celkovou ziskovost.
Díky vzájemnému oddělení uživatelského rozhraní, obchodní
logiky a databáze poskytuje ERP systém Apprise krátkou
dobu odezvy, rychlé zpracování úloh a efektivní ukládání
i vyhledávání dat. Mají-li všechny procesy hladce fungovat,
musí být aplikace dostatečně flexibilní a neustále dostupná.
Vyvinuli jsme proto nástroje pro udržení kontinuity činnosti
a pro obnovu systému, které zahrnují monitoring aplikace,
replikaci databáze a možnost vzdálené obnovy po havárii.
Chod systému je tak zajištěn a zároveň jsou minimalizována
veškerá rizika spojená se selháním aplikace a se ztrátou dat.

Škálovatelnost
Vícevrstvá architektura umožňuje zajistit optimální výkon systému a krátkou dobu odezvy, bez ohledu na velikost a rychlost růstu
Vašeho podniku. Ať už máte desítky nebo stovky uživatelů, provádíte tisíc či deset tisíc transakcí měsíčně a podnikáte ve více
provozovnách, v našem řešení obdržíte přesně ty služby, které nyní potřebujete, s možností škálování pro budoucí růst. Vestavěné
nástroje internacionalizace (i18n) usnadňují lokalizaci aplikace a pomáhají ji rychle přizpůsobit různým kulturním a jazykovým
prostředím.

Rozhraní pro programování aplikací (API)

Vícevrstvá architektura

Kompatibilita s různými programovacími jazyky umožňuje
snadné sdílení informací mezi ERP systémem Apprise
a jinými aplikacemi.

Architektura klientského serveru podporuje škálovatelnost
a výkonnost, protože vzájemně odděluje uživatelské
rozhraní, obchodní logiku a databázi.

Microsoft® .NET Framework

Elektronická výměna dat (EDI)

Uživatelské rozhraní, přístup k údajům, konektivita
a komunikace jsou založeny na technologii Microsoft®
.NET Framework. Výsledkem je snadná spolupráce s jinými
systémy, vysoká jazyková variabilita, rychlé uvedení do
provozu, spolehlivé zabezpečení a hladký přenos dat.

EDI řešení Apprise® umožňuje plnit standardní požadavky
v odvětví a zautomatizovat komunikaci i přenos dat mezi
jednotlivými články dodavatelského řetězce. Tím se zlepší
spolupráce i účinnost.

Architektura orientovaná na služby (SOA) /
Webové služby
Aplikace dovoluje sdílet data s cizím systémem
a vykonávat úlohy ve spolupráci s jiným softwarem, což
přispívá k růstu celkové efektivity a přehlednosti údajů.

Internacionalizace (i18n)
Aplikace může být snadno a rychle lokalizována v souladu
s požadavky různých kulturních a jazykových prostředí.

Kontinuita činnosti / Obnova systému
Díky nástrojům pro udržení kontinuity činnosti a pro
obnovu systému po havárii je aplikace flexibilní a neustále
dostupná, a zajišťuje tak nepřetržité fungování důležitých
procesů.

Flexibilita

Snadné použití

Apprise nabízí širokou škálu funkcí, které Vám pomohou
splnit proměnlivé požadavky podnikání i zákazníků. Můžete
si zvolit operační systém, který Vám nejvíce vyhovuje, ať už
preferujete Windows®, Unix® nebo Linux®. Chcete-li omezit
papírování i výskyt chyb a zvýšit produktivitu skladu, využijte
naše bezdrátová přenosná zařízení, která zautomatizují
úkony a zajistí mobilitu. Pokud jste se rozhodli rozšířit své
ziskové možnosti prostřednictvím internetu a e-commerce,
Zákaznický portál Apprise® s nástroji prodeje typu B2C a B2B
Vám umožní hladce poskytovat konzistentní a kvalitní služby
ve všech obchodních oblastech. Design Studio Apprise®
obsahuje sadu vývojových nástrojů, které Vám dovolí si
aplikaci přizpůsobit, aniž byste ji museli složitě programovat
nebo pracovat se zdrojovým kódem.

Zastáváme názor, že užívání technologie by mělo být snadné
a intuitivní. Nástroje naší aplikace se podobají funkcím
Microsoft® Office a umožňují přetahovat údaje, manipulovat
s okny a vytvářet pracovní dokumenty stejně rychle
a jednoduše jako v Excelu. Uživatelé mohou exportovat
data v různých formátech a následně je analyzovat,
přetvářet nebo s nimi pracovat v jiném systému. Ovládací
panely jsou také uživatelsky přívětivé. Přizpůsobitelné
nástroje grafické analýzy poskytují okamžitý přehled
o klíčových výkonnostních ukazatelích, které jsou pro
Vás relevantní. Pokud se tyto ukazatele zlepší či zhorší,
systém na to uživatele sám upozorní. Zákaznický portál
umožňuje automaticky generovat HTML kód bez nutnosti
programování, stačí jen zaškrtnout jedno políčko. Váš IT tým
se tak bude moci věnovat důležitějším úkolům.

Operační systémy

Design Studio Apprise®

Je jen na Vás, zda si vyberete operační systém Windows®,
Unix® či Linux®.

Aplikaci můžete snadno přizpůsobit
v souladu s potřebami a požadavky Vaší společnosti
i jednotlivých uživatelů, bez nutnosti složitého
programování a přístupu ke zdrojovému kódu. Čeká Vás
rychlejší spuštění softwaru, pokles provozních nákladů
a hladký průběh budoucích aktualizací.

Bezdrátové řízení skladu
Přenosná bezdrátová zařízení podporují mobilitu
a automatizaci ve skladu. Výsledkem je méně manuálních
úkonů, lepší přehled, menší výskyt chyb a vyšší
produktivita.

Zákaznický portál
Využijte možnosti elektronického obchodování.
Nepřetržitý přístup k informacím o stavu zásob
a objednávek a k cenám umožňuje efektivnější nakládání
s daty a kvalitnější poskytování služeb zákazníkům.
Navíc není nutné používat HTML kódování.
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Ovládací panely
Vestavěné nástroje poskytují uživatelům okamžitý
přehled o klíčových výkonnostních ukazatelích.

Upozornění
Systém odhalí zlepšení či zhoršení klíčových ukazatelů
výkonnosti dle Vámi definovaných kritérií a automaticky
Vás na tuto skutečnost upozorní.
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