Productiebewaking van leveranciers
Apprise® Productiebewaking van leveranciers stelt u in staat om de productieactiviteiten van al uw overzeese
leveranciers te monitoren, beheren en tracken. Onze monitoringtools zijn naadloos geïntegreerd met Apprise® ERP en
geven u meer overzichtelijkheid van de taken, compliancemandaten en informatievereisten omtrent al uw activiteiten
aan leverancierszijde.

Meer transparantie

Tijdrovende taken afstaan

De module Productiebewaking van leveranciers
van Apprise ERP geeft u meer overzichtelijkheid
van de productieactiviteiten van al uw third-party
fabricagepartners. U kunt statussen monitoren
en tracken omtrent samples, resultaten als gevolg
van kwaliteitszorg, productiedatums, tijdschema’s
voor verzendingen, labelvereisten, goedkeuringen,
compliancemandaten van retailers, enz. Met onze
module voor productiebewaking beschikt u over
betrouwbare en gebruiksvriendelijke tools, waarmee u
al uw bedrijfsgegevens gelijk kunt houden.

Verhoog uw productiviteit door tijdrovende taken
zoals dataverzameling en rapportage direct aan
uw leveranciers over te laten. Apprise ERP biedt
drie opties voor het vastleggen van data, zodat u
aan de variabele technologische capaciteiten en
behoeften van uw leveranciers kunt voldoen. Onze
tools voor productiebewaking van leveranciers
geven u de mogelijkheid om statussen omtrent
productie direct vanuit door de leverancier geleverde
Excel®-bestanden in Apprise ERP te importeren.
Betrouwbare leveranciers met eveneens betrouwbare
technische capaciteiten (voor o.a. internet) kunnen
statussen direct in Apprise ERP updaten middels onze
leveranciersportaal. U kunt hoe dan ook tijd besparen
en u weet bovendien altijd hoever uw inkooporders in
de productiecyclus zijn.

Verbeterde responstijden
en besluitvorming
Verbeter responstijden en besluitvorming door al
eerder in het productieproces meer toegang te krijgen
tot informatie aan leverancierszijde. Met behulp
van de module Productiebewaking van leveranciers
kunt u productiestatussen nauw in de gaten houden
en ontregelingen in het begin van de leveringsketen
waarnemen. Hierdoor kunt u met groter gemak
onvoorziene problemen en mogelijkheden in de
productie beheren.

Gepersonaliseerde workflows
en op regels gebaseerde
signaleringen
Onze gebruiksvriendelijke drag-and-droptools
maken persoonlijke aanpassingen aan workflows en
stroomlijning van taken in uw gehele leveringsketen
gemakkelijk. Grondige integratie in Apprise ERP zorgt
ervoor dat u aan de hand van uw unieke bedrijfsregels
workflows en op regels gebaseerde waarschuwingen
kunt opstellen. Onze op toestemming gebaseerde
tools voor het opstellen van workflows en regels
maken gebruik van een moderne GUI, waarin de
workflows en regels weergegeven worden die uw
bedrijfsprocessen in gang en op schema houden.

Flexibele opties voor het vastleggen van data stellen
u in staat om met uw leveranciers informatie uit te
wisselen, door gebruik te maken van simpele tot
technologisch meer geavanceerde tools.

Apprise® Productiebewaking van leveranciers
>> Stroomlijning van databeheer en datasharing
verzekert uw teamleden van één enkele databron
en diepere business intelligence, op gebied van al
uw productieactiviteiten.
>> Keuze uit drie flexibele opties voor het
vastleggen van data, ontworpen om aan de
variabele technologische vereisten van al uw
overzeese leveranciers te voldoen - zowel
simpele als meer geavanceerde vereisten. Onze
geïntegreerde, gebruiksvriendelijke tools en
portalen maken third-party productieactiviteiten
voor u overzichtelijk, hetgeen u tijd bespaart
en de fabricagezijde van uw bedrijf uitermate
transparant maakt.
>> Meer transparantie in productieactiviteiten in
het buitenland en vaker kunnen voldoen aan
verplichtingen aan retailhandelspartners op
gebied van producten, kwaliteit en toegezegde
datums.
>> Verbetering van bedrijfsinzicht en besluitvorming
middels het bewaken en volgen van
productieactiviteiten, zodat u ontregelingen
in de leveringsketen kunt waarnemen zodra ze
plaatsvinden en er direct naar kunt handelen.

>> Het aanmaken van op regels gebaseerde
signaleringen, die bij het voordoen van problemen
of mogelijkheden in het productieproces de juiste
gebruikers en teams daarvan op de hoogte stellen,
zodat essentiële taken altijd als eerste uitgevoerd
worden. Apprise® ERP geeft u de mogelijkheid om
regels voor workflows op te stellen, op basis van
taken voor teams, vereisten die per product of
groep producten verschillen, compliancevereisten
en overige behoeften. Verder beschikken
beheerders over de flexibiliteit om hiërarchie aan
te brengen in regels, aan de hand van de specifieke
behoeften van uw bedrijf.
>> Het updaten en delen van veranderende
compliancemandaten en andere informatie
met gebruikers in uw gehele organisatie. U
kunt het verzamelen en delen van essentiële
bedrijfsgegevens stroomlijnen en beveiligen,
ongeacht waar in de wereld uw gebruikers zich
bevinden.

>> Bescherming van winstmarges door aan productie
gerelateerde terugvorderingen reeds in de kern
tot een minimum te beperken, o.a. middels: tests,
kwaliteitszorg, verpakking, verzending, uitvoeren
van audits, compliancemandaten, enz.
>> Personalisatie van workflows, voor individuele
gebruikers en teams, op basis van uw unieke
bedrijfsregels. Onze gebruiksvriendelijke
drag-and-droptools staan u toe om taken te
automatiseren en toe te kennen; deze taken
verschijnen meteen in de taakbeheerschermen
van uw gebruikers. Gebruikers kunnen
gemakkelijk op basis van regels voor leveranciers,
artikelen, inkooporders of klanten openstaande
taken bekijken en ze uitvoeren. Daarnaast kunnen
workflows zowel handmatig als automatisch
in gang gezet worden, geheel op basis van uw
behoeften en voorkeuren.
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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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