DATA SHEET

PRODUCȚIE

Modulul de Producție din So�1 ERP oferă funcționalitățile necesare producătorilor pentru a putea planiﬁca și executa eﬁcient
comenzile de producție, pentru a răspunde rapid noilor cerințe ale consumatorilor, dar și pentru a comunica mai eﬁcient
cu furnizorii și alți intermediari.

AVANTAJE COMPETITIVE
Acces la informații de oriunde
Managementul și urmărirea procesului de producție: rețete și documente de producție, analiza
producției în curs, comenzi de producție, analiza
și urmărirea fazelor din producție etc, prin
funcționalitățile oferite de tehnologia So�1 Mobile

Decizii accelerate și îmbunătațite
Instrumentele avansate de raportare încorporate
în So�1 ERP permit adoptarea deciziilor de business
corecte pentru o produc�vitate crescută
și costuri reduse

Management integrat al costurilor
de producție
Funcționalități pentru crearea și evidența rețetelor
de producție și de stabilire a costurilor în cadrul
procesului de producție, din momentul lansării
în producție și până la obținerea produsului ﬁnit

FUNCȚIONALITĂȚI
Soluție integrată de ges�onare a procesului de producție
Plasarea comenzilor de producție
Stabilirea necesarului de materii prime și materiale
Crearea și evidența rețetelor de producție
Managementul documentelor de producție (bon consum, bon
intrare, listă manoperă etc.)
Stabilirea costurilor efectuate în procesul de producție
pe baza documentelor înregistrate
Calcularea automată a necesarului de materiale auxiliare
Eﬁciență operațională si control pe faze de producție
Obținerea și analiza rapoartelor detaliate ce permit evaluarea
performanței

Informații în �mp real
Încorporarea tehnologiilor de ul�mă oră pentru
prelucrarea și accesarea rapidă a informațiilor
pentru a oferi directorilor de producție date
actualizate

Ges�onarea proceselor de producție la
nivel național și internațional
Obținerea situațiilor ﬁnanciare sub formă de
rapoarte centralizate, atât în moneda locală, cât și
în alte devize, sprijinind op�mizarea proceselor
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FUNCȚIONALITĂȚI SPECIFICE
Posibilitatea de a calcula costul de producție, împreună cu
modulul de Contabilitate de Ges�une (pe centre de cost)
Obținerea de informații detaliate pentru ﬂuxul de producție, cu
posibilitatea de a monitoriza și repar�za cheltuielile cu achiziția
materiilor prime și a materialelor auxiliare pe centre de cost
Ges�onarea eﬁcientă a comenzilor lansate în producție și
actualizarea ﬁecărei modiﬁcări în proces (can�tăți u�lizate,
can�tăți rezervate etc), pentru a avea în ﬁecare moment control
asupra ﬂuxului de producție
Informații detaliate și complete despre necesarul de materii
prime u�lizat în realizarea procesului de producție, pentru a
răspunde promt tuturor solicitărilor și comenzilor clienților
Αutoma�zarea procesului de producție prin propunerea de
valori minime și maxime acceptabile ale stocurilor de materii
prime
Actualizarea conturilor anali�ce cu achizițiile, cheltuielile,
salarizarea și actualizări automate ale contabilității de ges�une
pentru calculul costurilor de producție
Modulul de Producție include instrumentele de calcul
pentru previzionarea vânzărilor, plecând de la istoricul
consumurilor și comenzilor anterioare

Modulul de Producție din So�1 ERP
este construit pentru a oferi ﬂexibilitate,
costuri reduse și produc�vitate crescută
si contribuie la creșterea eﬁcienței
procesului de producție din companie
Funcționalități complete
Tehnologie Cloud inova�vă
Gamă completă de aplicații mobile

Funcționalități automate, care permit:
• Generarea comenzilor de vânzare în documente de
vânzări și de producție

Metode de instalare ﬂexibile
(licențiere on-premise/abonamente anuale)

•

Conversia comenzilor de producție în documente de
producție

TCO scăzut

•

Crearea documentelor de producție, pornind cu foile
de lucru

Sistem scalabil si ușor de implementat

•

Generarea comenzilor de materii prime către
o listă de furnizori

Adaptare la noi metode de lucru si ﬂexibilitate

•

Crearea comenzilor de producție pe baza stocurilor
aﬁșate de către furnizori

Integrare facilă cu aplicații terțe
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