
Infor10 ERP Business
(SyteLine)

Miej pewność, że posiadasz narzędzia niezbędne do realizacji pracy i że otrzymujesz to wszystko
od ludzi, którzy posiadają właściwe doświadczenie.

Bądź produktywny.
Co by było, gdybyś za każdym razem był punktualny? Każdego dnia

ścigasz się z czasem. Duża konkurencja sprawia, że musisz szybciej

docierać na rynek i pracować bardziej efektywnie, łącząc popyt z

podażą. Bez względu na to jak złożony jest łańcuch dostaw wokół

Twojej firmy, musisz szybciej reagować na zmiany, ograniczać zapasy i

ciąć koszty. A co najważniejsze, musisz dostarczyć do klienta to, co

obiecałeś, w takim czasie, w jakim się umówiłeś. Mamy dobre

wiadomości: nie tylko możesz sprostać tym oczekiwaniom, ale

możesz wykroczyć poza nie. Sekret tkwi w znalezieniu

odpowiedniego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa

(ERP), który zwiększy produktywność, zarówno w biurze, jak i na hali

produkcyjnej.

Skorzystaj z doświadczenia.
Opracowany przez ekspertów z branży produkcji dyskretnej Infor10

ERP Business (SyteLine) czerpie z ponad 25-letniego doświadczenia.

Dzięki temu możesz być pewien, że posiadasz narzędzia niezbędne do

realizacji pracy i że otrzymujesz to wszystko od ludzi, którzy posiadają

właściwe doświadczenie.

Otrzymujesz rozwiązanie, które dla Ciebie pracuje i pozwala Ci

definiować własne procesy biznesowe. System dopasowuje się do

Ciebie i nie narzuca ograniczeń sprawiając, że nie musisz niczego robić

na siłę.

Codzienne rozwiązywanie problemów związanych z pracownikami,

sprzętem i dostawcami będzie dużo prostsze, ponieważ Infor10 ERP

Business (SyteLine) ma wbudowane w funkcjonalność najlepsze

praktyki produkcyjne i schematy procesów.

Infor10 ERP Business (SyteLine) to aplikacja do planowania zasobów

umożliwiająca personalizację i rozwiązująca codzienne problemy; to

narzędzie gwarantujące odniesienie sukcesu.

Podejmuj lepsze decyzje, 
w krótszym czasie.
Co by było, gdybyś znał dokładną datę dostawy w momencie 

złożenia zamówienia?

Co by było, gdybyś mógł zamawiać to, czego potrzebujesz w

momencie, gdy jest Ci to niezbędne? A co by było, gdybyś z góry

wiedział, w jaki sposób niezaplanowane zamówienie wpłynie na

zamówienia innych klientów, możliwości produkcyjne,

zapotrzebowanie materiałowe oraz koszty produkcji?

Dzięki Infor10 ERP Business (SyteLine) możesz osiągnąć to wszystko i

wiele więcej.



Nie musisz już radzić sobie z niewiarygodnymi i przedawnionymi

procesami monitorowania zapotrzebowania klientów, ustalaniem

terminów dostaw i śledzeniem zasobów. Będziesz w stanie

dostrzec to, czego potrzebujesz w momencie, gdy to się dzieje,

tak więc będziesz mógł szybciej podjąć właściwe decyzje.

Infor10 ERP Business (SyteLine) pozwala:

•    Dostosować aplikację do własnych potrzeb. Dokładnie

dopasuj swój system ERP i twórz narzędzia, które pozwolą Ci

sprostać codziennym wyzwaniom, szybko i wydajnie.

•    Wrócić do pracy. Gdy pojawi się nieoczekiwane zlecenie,

dostosuj swój harmonogram tak, aby zrealizować wszystkie

dostawy na czas, bez zakłóceń.

•    Mieć pewność. Będziesz wiedzieć, że posiadasz narzędzia,

aby zrealizować pracę. Będziesz również miał świadomość, że

otrzymałeś je od doświadczonych osób, które posiadają to,

czego Ci trzeba, które wiedzą, co robić i znają się na produkcji.

Infor10 ERP Business (SyteLine) zapewnia:

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS).

Sprawdź, czy posiadasz materiały, ludzi, maszyny i narzędzia

niezbędne do wyprodukowania danego elementu. I przez cały czas

monitoruj zapotrzebowanie. Aby móc ponownie ustalić oczekiwania

aktualnych klientów, przed zobowiązaniem się do zrealizowania

nieplanowanego zamówienia sprawdź, w jaki sposób wpłynie to na

harmonogram i produkcję. Jeżeli dojdzie do awarii urządzenia,

można szybko zaktualizować harmonogramy produkcyjne. System

pomaga zwiększyć produktywność, usprawnia dokładność

zamówień, zapewnia realizację dostaw na czas i, w rezultacie,

uszczęśliwia klientów.

Kompleksową konfigurację produktu, która zapewni możliwość

obsługi przez Twój dział produkcyjny złożonych zamówień.

Zarządzanie materiałami i zapasami. Chciałbyś zmniejszyć

zapasy i uniknąć braków? Dzięki ERP Business możesz kupować to,

czego potrzebujesz, wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Możesz się

również pozbyć niektórych systemów pobocznych, które są trudne

do utrzymania i kosztowne. Ponadto system umożliwia skrócenie

czasu przyjęcia zamówienia, wyeliminowanie zdublowanego

zamówienia, cięcie kosztów związanych z błędami i zapewnienie

spójności danych. To wszystko daje Ci więcej czasu na skupienie

się nad zadaniami, które zapewniają rozwój Twojego

przedsiębiorstwa.

Zarządzanie klientami. Zarządzaj wszystkimi aspektami relacji z

klientami i prognozami – od wyceny po fakturowanie.

System oparty na technologii Microsoft®. Dzięki znanym

narzędziom i wspólnej nawigacji zaoszczędzisz czas na wdrożenie,

personalizację i szkolenie. Ponadto Twój personel będzie w stanie

skupić się na strategicznych projektach, a nie kwestiach taktycznych.

To nie wszystko: będziesz w stanie czerpać z ogromnego

doświadczenia związanego ze znajomością obsługi systemu

opartego na Microsoft.

System aplikacyjny. Personalizuj swój system bez konieczności

zmiany kodu źródłowego i doskonal swoje harmonogramy robocze

podczas pracy. Podczas aktualizacji systemu automatycznie

zaktualizujesz swoje ustawienia.

Narzędzia do nauki. Użytkownicy szybko nauczą się obsługi

systemu dzięki Infor Enterprise Performance Accelerator Kit (EPAK)

oraz Infor Knowledge Zone - rozwiązaniu szkoleniowemu na bazie

Internetu. Nie tylko przyspieszysz proces wdrożenia, ale ograniczysz

obciążenie personelu.

Informacje w zależności od stanowiska. Pobieraj wszystkie

informacje niezbędne dla Twojego stanowiska na pojedynczym

ekranie. Jeżeli na przykład jesteś planistą produkcji, otrzymasz dane,

które pomogą Ci podczas zarządzania produkcją zaplanowaną

względem rzeczywistej, nieplanowanych wydarzeń, ułatwią

wykorzystanie zasobów oraz terminową realizację.

Lepsze doświadczenie użytkowników. Personalizuj swój interfejs

użytkownika (UI), aby dopasować go do danej branży lub

Fakty dotyczące Infor10 ERP Business (SyteLine):

•    Informacje w zależności od stanowiska

•    Sperosnalizowany interfejs użytkownika

•    Elastyczne możliwości wdrożenia "w chmurze"

•    Nieograniczony wzrost potencjału
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Personalizuj swój system planowania
zasobów przedsiębiorstwa, skup się
na pracy i bądź pewny, że posiadasz

właściwe rozwiązanie i wsparcie
techniczne do pracy …wszystko to

dzięki Infor10 ERP Business
(SyteLine).

użytkownika. Dodawaj, usuwaj i edytuj pola i etykiety oraz wypełniaj

ekrany bez konieczności wzywania do pomocy działu

informatycznego. Pobieraj informacje, których potrzebujesz, kiedy

ich potrzebujesz, wtedy, dzięki łatwym w użyciu formularzom

sieciowym. Ponadto ograniczaj lub eliminuj kosztowne modyfikacje

spersonalizowanych ustawień podczas aktualizacji systemu.

Łatwą integrację nowych firm. Czy jesteś w stanie szybko zacząć

czerpać korzyści z nowo kupionej firmy? Dzięki ERP Business

możesz dodać nową firmę do swojej struktury organizacyjnej,

replikować dane i być gotowym, prowadząc działalność jak do tej

pory. Ponadto podczas sprzedaży części prowadzonej działalności,

wystarczy rozdzielić dane. A dzięki temu, że Twoje rozwiązanie

dotyczące sprawozdawczości finansowej jest zintegrowane w

aplikacji Infor10 ERP Business (SyteLine), aby uzyskać dane

finansowe wystarczy udać się w jedno miejsce.

Możliwość wdrożenia w wersji "cloud". Łącz i pomnażaj korzyści

płynące ze zwiększania wydajności i cięcia kosztów dzięki

systemowi ERP Business wdrożonemu "w chmurze". Poruszaj się

płynnie pomiędzy wersją systemu wdrożoną standardowo, na

miejscu, a wersją wdrożoną "w chmurze", lub korzystaj z obu wersji

jednocześnie.

To łatwe. Wszystko, czego Ci trzeba, to łącze internetowe oraz

subskrypcja wersji "cloud" aplikacji Infor10 ERP Business (SyteLine).

Ponadto, możesz przenieść system w dowolne miejsce – bez

angażowania działu IT – dzięki zaawansowanej technologii „cloud”.

Zdobądź moc, jaka płynie z ERP Business, oraz:

•    Niezawodność i gwarancję wysokiej wydajności. Zyskaj siłę i

narzędzia zapewniające sprawne działanie Twojego

przedsiębiorstwa.

•    Brak konieczności zakupu nowego sprzętu. Skoncentruj się

na działalności, zamiast wdawać się w niepotrzebne szczegóły.

Po uruchomieniu ERP Business "w chmurze" Twoje konto

znajdzie się w centrach danych, które są utrzymywane i

optymalizowane przez certyfikowanych ekspertów.

•    Bezpieczeństwo. Przetrwaj i działaj w najtrudniejszych

sytuacjach przy pomocy systemów pomagających odzyskać

sprawność po usterce. Ponadto zyskaj najnowocześniejszą i

najmocniejszą obronę przed włamaniami, hackingiem i

nieautoryzowanym dostępem.

•    Nieograniczony, natychmiastowy wzrost potencjału. Zabierz

ze sobą swoją aplikację biznesową do dowolnego zakładu i

miejsca. Korzystaj z niego tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Szybko osiągaj wyniki.
Złożoność i konkurencja nieustannie rosną w branży produkcji

dyskretnej. Personalizuj swój system planowania zasobów

przedsiębiorstwa i bądź pewny, że posiadasz właściwe

oprogramowanie i wsparcie do pracy … wszystko to dzięki Infor10

ERP Business (SyteLine).

Dzięki temu, że wbudowane procesy rozpoczynają pracę razem z

Tobą:

•    szybciej wprowadzisz produkty na rynek,

•    zrealizujesz dostawy w terminie,

•    zrobisz więcej za mniej,

•    zredukujesz wpływ zmian.
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INFOR10 WORKSPACE
Nie potrzebujesz większej ilości informacji – potrzebujesz 
odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. 
Ujednolicona nawigacja, jedno hasło oraz dostęp za 
pomocą pojedynczego kliknięcia do systemów Infor, a także 
personalizacja, widgety internetowe oraz skróty zapewniają 
szybszy i łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji. 
Otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do wydajniejszej i 
prostszej pracy

INFOR10 ION 
Ujednolicona platforma służąca do łączenia i zarządzania 
aplikacjami, zarówno marki Infor oraz innych dostawców. 
Płynna, elastyczna integracja pomiędzy bieżącymi, głównymi 
aplikacjami oraz rozwiązaniami oferowanymi przez stronę 
trzecią, działającymi w wersji standardowej, w chmurze, lub 
w obydwu wersjach. Określ kluczowe procesy biznesowe i nie 
zdawaj się na przypadek – automatycznie ostrzegaj swoich 
użytkownikach o najważniejszych kwestiach, aby mogli 
trzymać rękę na pulsie i niezwłocznie reagować. Dzięki Infor10 
ION twój system oraz pracownicy płynnie współpracują  
ze sobą.

RAPORTY ORAZ ANALIZY 
Za pomocą rozwiązania Infor10 Business Vault, każdy 
pracownik posiada te same, pełne dane w odpowiednich 
aplikacjach. Kokpity menedżerskie dostarczają całościowych 
informacji w oparciu o stanowiska, otrzymujesz więc 
niezbędne informacje dotyczące swojej pracy w odpowiedni 
sposób oraz w odpowiednim miejscu i czasie. Możesz 
także przekształcić te informacje za pomocą różnorodnych 
analitycznych widoków swoich osiągnięć.

WDRAŻANIE W CHMURZE 
Zerowe początkowe koszty instalacji oraz możliwość 
stosowania tych samych potężnych, sprawdzonych aplikacji 
biznesowych w chmurze lub w wersji standardowej sprawią, 
że odczujesz powiedzenie „czas to pieniądz” oraz docenisz 
bezprecedensową elastyczność opcji wyboru pracy w 
chmurze lub przeniesienia się do środowiska klienta,  
w momencie gdy ma to uzasadnienie dla  
prowadzonej działalności. 

Sukces napędzany innowacyjną technologią 
Najnowsze technologie Infor przenoszą nasze produkty na wyższy poziom mocy, użyteczności i elastyczności. Niektóre z tych 
technologii obejmują:

O firmie Infor
Infor jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych i usług,

pomagającym 70 000 klientów w 164 krajach ulepszyć

operacje biznesowe i przyspieszyć rozwój. Więcej informacji

dostępnych jest na naszej stronie http://pl.infor.com.

Główna siedziba:

Infor

13560 Morris Road Suite 4100
Alpharetta, Georgia 30004, USA

tel.: +1 (800) 260 26 40

www.infor.com

Oddział w Polsce:

Infor Global Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków

tel./faks: +48 (12) 263 75 42
info_pl@infor.com
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