Oborové řešení
pro chemickou výrobu

> Systém je určený společnostem podnikajícím v oboru chemické výroby. Základ systému tvoří
Microsoft Dynamics AX, podporující tzv. procesní výrobu. Kromě standardních funkcí je systém
plně nastaven na speciﬁcké procesy chemické výroby.
> Komplexní systém umožňuje sledovat aktuální stav zásob vstupů do výroby s přesností na jednotlivé šarže včetně registrace jejich kvalitativních ukazatelů, lépe kapacitně plánovat celou
výrobu, ale také eliminováno riziko, že se výroba zastaví z důvodu absence některého ze vstupů. Řešení mimo jiné nabízí centralizaci procesů a detailnější přehled o celém výrobním cyklu,
včetně možnosti reportingu ekonomických dat a provádění analýz v požadovaných oblastech.

Nejčastěji implementované
oblasti

Hlavní přínosy Microsoft
Dynamics AX

•
•
•
•

Jednoduché uživatelské ovládání a možnost integrace s dalšími
produkty společnosti Microsoft. Standardizace procesů, transparentnost v rámci celé organizace a snadné dodržování předpisů
usnadní provoz v nejrůznějších lokalitách a zemích. Podporuje
centrální řízení nadnárodní společnosti (konsolidace, intercompany, multicurrency, multilanguage, multilegal, multisite, atd.).
Samozřejmostí je jazyková i legislativní lokalizace.
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•

Finance
Evidence majetku
Controlling
Logistika – nákup včetně nákupních žádanek, řízení zásob,
WMS – řízený sklad
Výroba, včetně vertikálního řešení procesní výroby
Řízení jakosti
Obchod včetně prognózy prodeje
Intercompany – řízení mezipodnikových dodávek, přímé
dodávky koncovým zákazníkům
Hlavní plán (plánování výroby a nákupu)
Projekty
Údržba
MIS (manažerský informační systém)

Procesní výroba
• Požadavky zákazníků na rychlé dodávky, nižší ceny a stále přísnější vládní předpisy staví před výrobce v procesních odvětvích
celou řadu výzev. Nabízíme vám systém, který zkrátí vývojové
cykly, umožní rychlou reakci na trendy v poptávce zákazníků
a zajistí bezchybné plnění měnících se předpisů. Při zavedení
správného systému zlepšíte provoz organizace, přehled o dodavatelském řetězci a zvýšíte svoji konkurenceschopnost.

Zvýšení produktivity
• Přehledné uživatelské prostředí s návrhem založeným
na rolích uživatelů vám pomůže lépe stanovit priority,
soustředit se na důležité úkoly, informace a aktivity.
K dispozici je více než 30 center rolí, jež jsou dostupné
ve výchozím nastavení a poskytnou zaměstnancům
intuitivní, graﬁcké zobrazení informací a činností, které jsou nejrelevantnější pro jejich konkrétní pracovní
pozici nebo roli.
• Díky známým nástrojům a technologiím (Microsoft
Ofﬁce Excel, služby Windows SharePoint Services
a Microsoft Ofﬁce SharePoint Server) najdete informace rychleji a jednodušeji.
• Lepší rozhodování v rámci organizace pomocí generováním sestav pro všechny pracovníky v klíčových
oblastech organizace.
Přehled plánovaných objednávek v Microsoft Dynamics AX

Řízení změn a růst
• Zajištění hladké integrace sloučených nebo nově získaných společností.
• Řešení vám umožní sledovat více obchodních jednotek v rámci jedné organizace jako samostatná centra zisků a ztrát.
• Rychle lze přidat mezinárodní a nové funkce. Řešení nabízí podporu více jazyků a měn, funkce speciﬁcké pro konkrétní země a celou
řadu sdílených služeb pro více lokalit a funkce pro spolupráci více organizací.
• Pomocí integrace oddělených procesů rozpočtování a plánování procesů do každodenního chodu organizace je možné rychle reagovat
na nové příležitosti.
• Vysoce výkonné systémy umožňují spouštět výrobní a plánovací procesy častěji, abyste dokázali rychle reagovat na změny a zvýšit
efektivitu z hlediska výsledků organizace a plánování.

Globální konkurenceschopnost
• Řešení je navrženo tak, aby vám pomohlo zajistit
správu globální organizace v plné šíři díky konsolidaci a standardizaci procesů a zajištění transparentnosti
v rámci celé organizace.
• Dokážete řídit a sledovat výkony na globální a lokální
úrovni, a to díky soﬁstikovaným, ale zároveň snadno
použitelným, nástrojům pro generování sestav a analýz. Své řešení můžete zkombinovat s aplikacemi
Microsoft Business Intelligence a dosáhnout tak zvýšení analytických možností důležitých pro řízení složitého prostředí organizace.

Jednodušší dodržování předpisů
• Získáte kontrolu nad svými procesy. Standardní provozní postupy vám pomohou provádět v organizaci
Pohled na úvodní plochu uživatele, ve které lze libovolně nastavit ﬁltry a důležité
účinná a důsledná opatření.
pohledy.
• Automatizace standardních provozních postupů
(např. záznam úkolů a úprava požadavků) pomůže
lidem zaměřit se na aktivity, které přidávají hodnotu
k podnikání organizace.
• Budete si moci vytvořit individuální pracovní postupy a podnikové procesy k automatizaci dodržování podnikových zásad a postupů.
• Systém vám pomůže optimalizovat vaší organizaci tak, aby dokázala splnit předpisy a zákonné požadavky.
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