DATA SHEET

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Soft1 ERP vă pune la dispoziție un modul performant de management logistic pentru a obţine o imagine de
ansamblu asupra tuturor activităţilor implicate în lanţul de aprovizionare şi generarea unor performanţe
optime. Indiferent de tipul afacerii, Soft1 ERP vă oferă ﬂexibilitatea de care aveți nevoie pentru a vă adapta
rapid şi eﬁcient la schimbările și solicitările din piață.

BENEFICII
Acces de oriunde și în orice moment
Îmbunătățiți performanța în procesul de
aprovizionare, având acces instant la toate
cerințele clientului, cu tehnologia mobilă avansată
încorporată în Soft1 ERP.

MODULE
Controlul Stocurilor
Achiziții și Comenzi de aprovizionare
Achiziții - Servicii

Consolidați abilitatea de a adopta decizii
Creșteți și consolidați abilitatea/ușurința de a
adopta decizii prin instrumentele performante de
raportare incluse în Soft1 ERP.

Managementul angajaţilor
Managementul aprobărilor
Management de proiect

Soluţia generează date exacte, în timp real, pentru
a le oferi clienţilor informaţii actualizate cu privire
la preţuri şi la disponibilitatea produselor.

Costuri Import/Export

Creșteți productivitatea angajaților! Utilizatorii vor
beneﬁcia de previziuni ﬁabile și obiective de
business optimizate în orice moment.

Creşteți gradul de satisfacție a cererii prin
optimizarea stocurilor și realizați un management
proactiv al lanțului de aprovizionare.
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FUNCȚIONALITĂȚI
Soft1 ERP asistă perfect inventarul, gestiunea și transportul de
materii prime și bunuri ﬁnite, de la producător și până la punctul
ﬁnal de consum.
Simpliﬁcarea proceselor de achiziție și recepție: puteți răspunde
cererilor fără să vă încărcați inventarul, puteți aﬂa ce își doresc
clienții și totodată puteți planiﬁca activități în viitor.
Beneﬁciați de un control avansat în planiﬁcarea cerințelor de
distribuție, achiziție, managementul importurilor, urmărirea
procesului de ambalare, managementul relației cu furnizorii.
Managementul achizițiilor: realizați o selecție a celor mai buni
furnizori, pe baza unui istoric, aﬂați cantitatea de marfă cu care ar
trebui să vă aprovizionați, ce produse sunt deja pe drum, ce limite
minime și maxime de stoc există pentru diferite categorii de
produse.
Acoperă cerințele de business pentru orice tip de companie (cum
ar ﬁ: Culori și Mărimi, Spații de depozitare, Articole, Numere
seriale, Rute și mijloace de transport, Coduri de bare multiple,
Modalități de plată, Asamblare/Dezasamblare, etc etc.).
Instrumente performante pentru evaluarea costurilor (FIFO, LIFO,
Cost Mediu Ponderat și alte metode alternative de evaluare a
costurilor), cu posibilitatea selecției multiple și aﬁșării simultane.
Administraţi cererea din partea clienţilor, monitorizaţi nivelurile
inventarului şi veţi primi notiﬁcarări cu privire la întârzierile din
procesele de producţie şi distribuţie.
Integrare perfectă cu modulele Soft1 ERP (CRM, Bugete,
Management Financiar, Vânzări şi Productie).
Îmbunătățirea procesului de achiziție, pornind de la comenzile
clienților și/sau de la estimari relevante.
Generați rapoarte complete cu informaţii legate de comenzi, de
procesele de depozitare și producție (diverse scenarii BI, analizepe
comportamente de achiziție și multe alte informații statistice),
pentru a le oferi clienţilor informaţii actualizate cu privire la preţuri
şi la disponibilitate.

Având o interfață extrem de prietenoasă
care permite familiarizarea rapidă și
performanță, control operațional și

Funcționalități complete

Gamă complete de aplicații
Metode de instalare ﬂexibile
(licențiere on-premise/abonamente anuale)
TCO scăzut (total cost of ownership)
Sistem scalabil
Adaptarea cu ușurință la noi metode de lucru,
la schimbarea cerințelor clientului și evoluția
strategiei de afaceri
Integrare ușoară cu aplicații terțe
Un plus de valoare prin serviciile oferite de
rețeaua de parteneri
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