Product lifecycle management
De module Product lifecycle management van Apprise® ERP geeft organisaties de mogelijkheid om hun
werkstroomprocessen van concept tot productie te beheren, binnen een volledig geïntegreerd ERP-systeem. Onze
oplossing neemt het complexe proces dat bij het creëren van een product hoort voor haar rekening en geeft u de
tools voor het coördineren van werk van meerdere teams, zodat elke taak op tijd gedaan wordt, en vooral ook zeer
goed uitgevoerd wordt.

Hogere productiviteit
De module Product lifecycle management staat
bedrijven toe om elke unieke stap van het creatieproces
naar eigen wens te definiëren. Elk van deze stappen
wordt gekoppeld aan een taak, of een reeks taken, met
bijbehorende datums van voltooiing. De taken worden
bovendien gevolgd in het systeem. Iedere keer wanneer
een taak oponthoud kent of voltooid is, verstuurt het
systeem automatisch waarschuwingen naar relevante
personen, zodat zij weten welke stappen zij dienen te
ondernemen. Door het creatieproces van het product
te stroomlijnen, maakt onze oplossing uw bedrijf niet
alleen efficiënter maar ook productiever.

Snellere productlancering
Zodra een product met behulp van de module Product
lifecycle management gecreëerd is, kan men het
terugvinden in Apprise ERP. Deze strakke integratie
betekent voor u een snellere overgang van het volgen
van de ontwikkeling van uw product naar het volgen
van de verkoop van uw product. Aangezien de PLMoplossing volledig geïntegreerd is met Apprise ERP,
beschikt u over de flexibiliteit en controle om te kiezen
wanneer uw product in de verkoop kan. Het is dus niet
langer meer nodig om handmatig productspecificaties
en ontwerpen van het ene systeem naar het andere te
verplaatsen.

Eenvoudig en makkelijk in
het gebruik
Terwijl andere PLM-oplossingen veel te complex zijn,
is Product lifecycle management van Apprise ERP
juist ontworpen met het oog op de eindgebruiker.
Elke gebruiker, of team van gebruikers, wordt via
hun taakbeheerscherm gewaarschuwd wanneer een
taak toegevoegd of geüpdatet wordt of aandacht
vergt. Vanuit dat scherm kunnen gebruikers met
een simpele muisklik bij de aan hen toegekende taak
komen, waar zij kunnen zien wat van hen verwacht
wordt en wanneer de deadline is. Wij begrijpen dat
het creatieproces, van de tekentafel tot eindproduct,
een ingewikkeld proces is, dat meerdere facetten
kent. Daarom hebben wij onze PLM-module
gebruiksvriendelijk maar toch zeer doordacht gemaakt.

Een betere manier om taken aan te maken en te
beheren, en samenwerking gedurende de levenscyclus
van een product te verbeteren.

Apprise® Product lifecycle management
>> Configureerbare werkstromen stellen u in staat om
taken te kiezen, evenals hun functie en de volgorde
waarin zij voltooid dienen te worden. Daarnaast
kunt u werkstromen instellen op basis van uw
unieke regels voor leveranciers, producten en
fabrieken.
>> Waarschuwingen t.a.v. te ondernemen acties
brengen teams op de hoogte van onmiddellijk uit
te voeren handelingen. Dit gebeurt onder andere
wanneer een taak aanstaande is, een taak gewijzigd
is, een taak voltooid is, enz.

>> Beheer van processen zorgt voor stroomlijning
van processen, zodat er nergens in het proces een
dubbele inspanning geleverd hoeft te worden.
>> Ons product lifecycle management is volledig
geïntegreerd met Apprise® ERP. Dit betekent dat
informatie in realtime wordt geüpdatet.

>> Taakbeheersysteem geeft elk individueel teamlid
een gedetailleerd overzicht van hun openstaande taken en waarschuwingen.
>> Invoer van werkstroomprocessen maakt door de
gebruiker gedefinieerde werkstroomprocessen
mogelijk voor productspecificaties, samples, het
bieden, enz.
>> Tracking van productontwikkeling geeft gebruikers
een compleet overzicht van hoe het product door
de tijd heen veranderd is. Elk detail van elke versie
van het product wordt opgeslagen en is te allen
tijde toegankelijk.
>> Gebruiksvriendelijke GUI en drag-and-droptools
maken het voor u gemakkelijk om teams, regels,
werkstromen en beveiligingsniveaus toe te kennen,
waardoor het ontwikkelingsproces gedurende de
levenscyclus van een product beter beheerd kan
worden.

Een betere leveringsketen
voor een betere bedrijfsvoering
Apprise is gericht op het oplossen van de unieke problemen
die fabrikanten, importeurs en distributeurs van
consumptiegoederen in hun leveringsketen ondervinden.
Dankzij onze industriespecifieke ERP-software en een
internationaal team met verstand van uw industrie helpen wij
onze klanten een succesvol bedrijf te runnen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via
emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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