UZLABOJIET
UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRVALDĪBU RAŽOŠANAI

Kādi ir galvenie izaicinājumi ražotājiem?

Ražošanas operācijas tiek
veiktas ar novecojušu
infratruktūru
Tas rada bažas 87% no visiem
vadītājiem, saskaņā ar “Economist
Intelligence Unit” pētījumu.1

Saglabāt kvalitāti un atbilstību
drošības standartiem
Nav viegli saglabāt jaunus vides un drošības
standartus, un veiksmīgi panākt atbilstību
jauniem noteikumiem, piemēram, “UN Globally
Harmonized System of Classification un
Labeling of Chemicals (GHS)”.

Pieaug pieprasījums pēc inovatīviem
produktiem ātrāk nekā jebkad agrāk
Pēdējos gados, lieliem pārtikas un dzērienu
nozares uzņēmumiem tā ir norma, piemēram,
palaist jaunus produktus katru gadu2 turpināt
attīstību jaunām antibiotikām 3.

Nodrošināt veiksmīgu izaugsmi
Saskaņā ar ražotāju asociāciju, 10% no
ražotājiem sagaida būtisku izaugsmi nākotnē.5

Saglabāt stingru izmaksu kontroli
Vienā no “Globālajām vadītāju aptaujām” par
ražošanas konkurētspēju, Deloitte indentficēja,
ka “izmaksas, darbspēka pieejamība, materiāli,
materiālu pieejamības izmaksas, un
izejmateriālu pieejamība” ir trešais svarīgākais
punkts konkurētspējīgai ražošanai”.4

“Pateicoties Sage X3 risinājumam, mūsu
izejvielu, iepakojumu un gatavās produkcijas
krājumi tagad ir pilnīgi uzticami, tas nozīmē,
ka mēs varam garantēt preču izsekojamību.”
Anthony Loheas, rūpnieciskās pārvaldības kontrolieris,
Délices de Saint Léonard

Ko jums vajadzētu meklēt efektīvā biznesa vadības risinājumā?
Ražotājiem vajadzētu meklēt elastīgu biznesa vadības risinājumu, kas ietver sevī sešas galvenās funkcijas:
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Specifikāciju un maršrutu pārvaldība

Kvalitātes kontrole

Partiju uzskaite un izsekojamība

Iebūvēta automatizācija specifikācijām un
maršrutiem, kas palīdzēs samazināt
kļūdas, palielināt produkta nemainīgumu
un uzlabot krājumu pārvaldību, kā arī
ražošanu.

Spēja ierakstīt kvalitātes specifikācijas
atšķirīgiem produktiem, ļauj uzraudzīt
materiālu ievades kvalitāti un gala
produktam atbilstību vajadzīgajiem
standartiem.

Spēja saglabāt identifikāciju jebkuras produkta
partijas sastāvdaļai ir svarīga, kad runa ir par
nozares un valdības uzstādītajām prasībām un
noteikumiem, saistībā ar kvalitātes
nodrošināšanu.
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Ražošanas plānošanas pārvaldība

Normatīvu atbilstība

Piegādes ķēdes pārvaldība

Izsekošana un laika uzskaite ir balstīta uz
ražošanas datiem, piemēram, maiņām un
nostrādātajām stundām, lai uzlabotu
efektivitāti—atvieglotu resursu prioritāti un
pareizi sadalītu pieejamos resursus starp
visiem ražošanas uzdevumiem.

Saderība ar regulatīvo iestāžu vietējām
prasībām, lai dati tiktu automātiski apkopoti
un iesniegti pareizā veidā, tādējādi
samazinot administratīvās izmaksas un ļauj
jūsu uzņēmumā pienākumus izpildīt efektīvāk.

Spēcīga caurskatamība ir būtiska, lai uzlabotu
piegādes ķēžu vadību un samazinātu procesu
riskus. Efektīva skenēšana un svītrkodu
funkcionalitāte palīdz nodrošināt, ka materiāli
un produkti tiek pareizi atsekoti.

Pasaules ekonomika atdzīvojas, taču ražošanas problēmas paliek, kad runa ir par
izmaksu un savu ienākumu nostiprināšanu, efektīvs uzņēmējdarbības risinājums spēj
šīs problēmas atrisināt.
Sage X3 palīdz jums pārvaldīt visas jūsu ražošanas operācijas ātrāk un daudz efektīvāk — sākot ar iepirkumiem,
ražošanas plānošanu, un reālo uzskaiti ražotnē ar korektas noliktavas, pārdošanas un finanšu datu palīdzību, tas
sniedz labāku ieskatu par kvalitāti un izmaksām — un beidzot ar efektīvu klientu pasūtījumu aizpildīšanu,
ražošanas plānošanas optimizāciju un augstas kvalitātes nodrošināšanu.
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