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SEKTOR PRODUKCJI I LOGISTYKI
Wiemy, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Podstawowym zadaniem wszelkich systemów zarządzania łańcuchem
dostaw jest umieszczenie właściwego towaru we właściwym miejscu
i czasie, oczywiście nie zapominając o niskim koszcie procesu.
Odpowiednie zarządzanie centralne daje pełen obraz aktualnego stanu
zasobów i zadań, potrafi zminimalizować margines błędu w zarządzaniu i
koordynacji prac, a także zwiększa reaktywność poszczególnych osób,
biorących udział w procesach. Dlatego właśnie, CFT wraz z firmami
partnerskimi MEB Consulting (mebcglobal.com oraz Strategix
(strategix.com) zdecydował się na wdrażanie rozwiązań z dziedziny Supply
Chain Management firmy JDA (jda.com).
Podstawowe korzyści płynące z wdrożenia aplikacji JDA SCPO:
●

●

●

redukcja kosztów łańcucha dostaw przez optymalizacje zapasu
magazynowego w sposób ciągły i zautomtyzowany
zwiększenie konkurencyjności cen i wzrost marży dzięki niższym
kosztom
minimalizacja braków towarowych a przez to zwiększenie
lojalności klienta

Dlaczego warto wdrożyć JDA SCPO z nami:
●

●

●
●

możemy wdrożyć JDA szybciej niż nasza konkurencja, gdyż posiadamy
wiedzę i doświadczenie z zakresu 20 lat międzynarodowych wdrożeń,
nasza kadra to profesjonaliści w swoich dziedzinach, posiadający
wieloletni staż pracy we własnym obszarze,
znamy lokalny rynek,
poprowadzimy projekt w języku polskim

Nasze usługi:
Szkolenia
●

●
●
●

szkolenia funkcyjne z modułów SCPO JDA Fulfillment, Demand, Master
Planning, Collaborate, Market Manager,
szkolenia z nawigacji JDA,
szkolenia techniczne: instalacja, konfiguracja aplikacji JDA,
szkolenia dedykowane

Konsulting Biznesowy
●
●

●

analiza wymagań klienta i tworzenie modeli biznesowych w aplikacji,
wsparcie podczas wszystkich faz projektu (w lokalizacji klienta lub
zdalnie),
powdrożeniowe wsparcie użytkownika
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Konsulting Techniczny
●
●
●
●
●
●

tworzenie specyfikacji sprzętowej do wymagań klienta (server sizing),
instalacje i podnoszenie wersji w lokalizacji klienta lub zdalnie,
programowanie interfejsów i procesów,
konfiguracja aplikacji JDA,
optymalizacja procesów,
Oracle DBA

Wsparcie 24/7
●
●
●

monitoring procesów batchowych klienta,
rozwiązywanie problemów technicznych i funkcyjnych,
dostępność konsultantów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
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