ERP systém Apprise® pro firmy
obchodující s vybavením domácnosti
Využijte ucelené obchodní řešení, které Vám umožní čelit rostoucím požadavkům v odvětví vybavení domácnosti. Plně
integrovaný ERP systém Apprise zefektivní Váš dodavatelský řetězec, od výroby zboží až po jeho doručení maloobchodníkům.
Apprise poskytuje špičkové nástroje a funkce určené pro Vaše odvětví, jako je EDI, správa zpětných pohledávek, monitoring
dodavatelů, řízení skladu a mnohem více.

Snadnější řízení shody
se standardními požadavky

Efektivnější dodavatelský
řetězec

Integrované nástroje Vám pomohou snadno se
vypořádat s proměnlivými požadavky maloobchodních
odběratelů. S našimi funkcemi EDI nepotřebujete
cizí software pro mapování a překlad dat. Navíc je
Apprise plně integrovaný, takže jsou všechny Vaše
obchodní informace obsaženy v jediném systému.
Pokud využijete možnosti námi poskytovaných
služeb EDI, mezinárodní tým Apprise zajistí nastavení
Vašeho systému EDI, každodenní přenos dat i adaptaci
v případě změny požadavků na shodu. Nástroje správy
zpětných pohledávek Vám pomohou měřit, evidovat
a rozporovat zpětné pohledávky od maloobchodníků
a dosahovat jejich úhrady. Můžete sledovat a rozbalovat
kódy důvodu zpětných pohledávek a zjišťovat tak jejich
dopad na výsledek hospodaření.

Apprise je ucelené řešení připravené k okamžitému
použití. Obsahuje všechny funkce, které jsou nezbytné
pro řízení celého dodavatelského řetězce, takže
nepotřebujete mnoho doplňků od cizích poskytovatelů.
Nižší potřeba doplňků vede k jednoduššímu provozu,
celistvějším údajům a lepšímu výkaznictví, stejně tak
jako k rychlejšímu zavedení softwaru. Různé přídavné
doplňky vyžadují rozdílné uživatelské zacházení, což
s sebou přináší nutnost vyškolit uživatele speciálně pro
každý z těchto systémů. Velké množství doplňků také
znamená sdílení společných dat odlišnými aplikacemi
a systémy a to může vést ke vzniku duplikátů i ke
zpomalení výkaznictví.

Vyšší tržby a zisk
Pokročilé nástroje prognózování a plánování umožňují
integrovat údaje z prodejních míst, předvídat chování
zákazníků a sledovat vývoj prodeje, sezonní výkyvy,
dodací lhůty dodavatelů aj. Minimalizujte náklady
spojené s držením zásob a mějte k dispozici to
správné zboží ve správný čas. Řešení Apprise je plně
integrované, takže s jeho pomocí vytvoříte výkazy
během několika minut. Údaje jsou v rámci dne průběžně
aktualizovány, proto máte neustále přístup k veškerým
potřebným informacím a strávíte méně času tvorbou
výkazů. Naše nástroje řízení skladu optimalizují příjem a
uskladňování zboží, stejně jako jeho přípravu k odběru,
a zvýší objem prodeje, aniž by vzrostl počet Vašich
zaměstnanců.

S námi dosáhnete výš
Apprise vyvíjí ERP řešení a systémy řízení
dodavatelských řetězců pro výrobce, dovozce
a distributory spotřebního zboží. Dobře tedy známe
všechny problémy typické pro toto odvětví.
Vertikální čili specificky zaměřený software jako
Apprise vyžaduje minimum zákaznických úprav,
proto ušetříte na jeho implementaci a investice se
Vám rychle vrátí.
Naše řešení je plně integrované, takže ho nemusíte
doplňovat o přídavné systémy. Tím minimalizujete
náklady, dosáhnete kvalitnějšího zabezpečení
a vykazování údajů a získáte úplný přehled
o dodavatelském řetězci.
Působíme v místě Vašeho podnikání a poskytujeme
nepřetržitou zákaznickou podporu prostřednictvím
poboček v Evropě, ve Spojených státech, v Asii
i Austrálii.

ERP systém Apprise® zahrnuje následující funkce
navržené pro podnikání s vybavením domácnosti:
Řízení shody se standardními
požadavky

Řízení skladu
>> Papírové či bezdrátové řízení skladu

>> Integrované a automatizované značení kódy
EAN/GS1 a tvorba maloobchodních visaček

>> Flexibilní správa lokalit, zón a skladových míst

>> Plně integrovaná elektronická výměna dat (EDI)

>> Vracení zboží a opakované objednávky

>> Nástroje monitorování zpětných pohledávek
a dalších srážek

>> Sledování pohybu zboží dle čísla šarže a sériového
čísla

>> Radiofrekvenční identifikace (RFID)

>> Přesuny mezi sklady

>> Vlastní nebo námi zajišťovaná tvorba, testování
a správa EDI map

>> Balení zboží včetně automatické přípravy
hotových balení

Plánování odbytu a nákup
zásob
>> Plánování odbytu ve spolupráci se zákazníky
>> Integrace údajů z prodejních míst
>> Spolehlivé algoritmy pro předvídání budoucího
vývoje
>> Trendy prodeje a sezonní výkyvy
>> Upozornění pro nákupčí
>> Časově přizpůsobené nástroje založené na
pravidlech pro řízení dlouhých dodacích lhůt,
sezonních výkyvů atd.

>> Řízené uskladnění

>> Systém okamžitého překládání (cross-docking),
odkládací plochy atd.

Řízení dovozu
>> Flexibilní tvorba zásilek a kontejnerů za použití
různých parametrů
>> Sledování a správa nákupních objednávek,
kontejnerů, zásilek a lodní přepravy
>> Konsolidace nákupních objednávek
>> Přehled o skutečných pořizovacích nákladech
a jejich správa
>> Možnost přímých zásilek i dropshippingu

Řízení financí
>> Zvláštní pravidla správy neuhrazených pohledávek
a inkasa pro jednotlivé zákazníky
>> Sledování a správa zpětných pohledávek
>> Správa akreditivu
>> Faktoring
>> Prodejní provize; dělené provize
>> Zákaznické benefity

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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