EnteWarehouse

System do zarządzania procesem produkcji

EnteWarehouse - zarządzanie produkcją
ENTEWAREHOUSE – NOWOCZESNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCES
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I STANOWIĄCY DOSKONAŁE NARZĘDZIE
DO PODEJMOWANIA STRATEGICZNYCH DECYZJI.
Nadrzędnym zadaniem systemu EnteWareHouse jest nadzór nad jakością produktu od
momentu jego przygotowania i przetworzenia poprzez produkcję, pakowanie,
magazynowanie i transport, aż po sprzedaż gotowego produktu zgodnie z wymogami
ISO/HACCP lub zakładowymi normami jakości.

Opis systemu
Poszczególne moduły systemu działają pod dyktando aplikacji do zarządzania
zleceniami produkcyjnymi, która daje możliwość elastycznego planowania produkcji
zarówno w systemie ciągłym jak i zadaniowym.
System kompleksowo obejmuje obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa:
1. ZAOPATRZENIE
 Moduł „Przyjęcie zewnętrzne”
- umożliwia zaplanowanie zamówień w czasie oraz ich realizację.
2. GOSPODARKĘ MAGAZYNOWĄ
 Moduł „Przesunięcie międzymagazynowe”
– umożliwia wewnętrzne przesunięcie produktów między magazynami firmy.
 Moduł „Inwentaryzacja”
– za jego pomocą możliwa jest kontrola aktualnych stanów na magazynie oraz
doprowadzenie stanów w systemie do faktycznych.
 Moduł „Ewidencja stanów magazynowych”
– zawiera informacje jaki produkt, w jakiej ilości i gdzie znajduje się w danej
chwili. Kluczową właściwością tego modułu jest możliwość nadawania kodów
kreskowych.
3. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
 Moduł „Realizacja produkcji na poszczególnych etapach”
– umożliwia kompleksowe zarządzanie całym procesem produkcji.
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4. EWIDENCJĘ ODPADÓW
 Moduł „Rejestr odpadów”
– aplikacja rejestruje ilość odpadów powstałych podczas całego procesu
wytwarzania.
5. RAPORTY
 Moduł “Raporty”
– w module tym system raportuje zapotrzebowanie stanów magazynowych,
powstałych towarów i odpadów, wydajności maszyn, historii produkcji, etc.
6. ZARZĄDZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW/PRACOWNIKÓW
 Moduł „Administrator”
– umożliwia konfigurację kont użytkowników, definiowanie słowników oraz
zarządzanie dokumentami.
Aplikacja składa się różnych modułów spełniających odpowiednie funkcję według
zapotrzebowana przedsiębiorstwa. Klient może wybrać pożądany i najbardziej optymalny
dla swojej działalności moduł bądź zakupić pakiet dodatkowych modułów, kompleksowo
wspomagających zarządzanie firmą (np. moduł „Obsługa klienta”, moduł „Sprzedaż”, moduł
„Finanse i księgowość”, moduł „Kadry i płace”, moduł „Logistyka”, etc.)
Znakowanie i śledzenie kodami kreskowymi obejmuje:
 Przyjęcie zewnętrzne towarów na magazyn
 Wydanie międzymagazynowe towarów
 Odbiór z linii produkcyjnej
 Pakowanie półproduktów i produktów
Znakowanie kodami kreskowymi umożliwia kontrowanie produktów pod względem
daty ważności. System jest tak zaprogramowany, aby produkty o najkrótszym terminie
ważności były wydawane w pierwszej kolejności z magazynu.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ENTEWAREHOUSE
 Optymalizacja procesów związanych z produkcją
 Stała kontrola jakości surowców i produktów
 Podniesienie poziomu wydajności przedsiębiorstwa
 Monitoring poszczególnych etapów produkcji
 Pełna identyfikowalność surowców w oparciu o numer partii i serii
 Usprawnienie przepływu produktów
 Spadek kosztów poprzez dokładniejszą kontrolę odpadów powstałych w produkcji
 Wsparcie w realizacji procesów biznesowych
 Stały dostęp do bieżących informacji w firmie

POSTAW NA SKUTECZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ
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