JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management
în regim SaaS/on demand
Oracle JD Edwards EnterpriseOne este o soluţie ERP completă, care îmbină tehnologia bazată pe standarde şi experienţa unui lider mondial
într-o soluţie de afaceri cu un cost total de utilizare redus şi module specifice pentru agricultură, construcţii, inginerie, petrol, textile, pielărie și
altele. Datorită arhitecturii pe care se bazează şi setului său de instrumente ce are la bază standarde deschise este o soluţie flexibilă şi scalabilă
ce se extinde odată cu afacerea dumneavoastră.

Ce face JD Edwards EnterpriseOne pentru Managementul Stocurilor?

JD Edwards EnterpriseOne Inventory Management permite indicarea cu exactitate a cantităţilor și locațiilor produselor, precum şi un acces
instant la informațiile referitoare la disponibilitatea articolelor - atât în cadrul punctelor de lucru cât şi în întreaga companie. Dobândiți, de
asemenea, capacitatea de a administra, dintr-o bază de date unică, loturile de marfă aflate în consignație şi stocurile gestionate de furnizor.
Aplicația pentru managementul stocurilor oferă urmărirea completă a stocurilor, de la data la care recepționați articolele de la furnizor până la
momentul când livrați mărfurile clientului. Prin extinderea dincolo de lanţul de aprovizionare, puteţi urmări, de asemenea, articolele expediate
în scopul înapoierii sau garanției.

Caracteristici

Beneficii

●●

Format al locației definit de utilizator;

●●

●●

Diverse tipuri de produse:
»» Material în vrac și lichid;
»» Materii prime şi componente;
»» Produse finite şi ambalate;

Reduce riscurile, accelerează durata de lansare pe piaţă şi
reprezintă o fundaţie solidă pentru creşterea viitoare;

●●

Maximizează
educaţie;

●●

Un punct unic pentru accesarea documentaţiei despre
produse, cursuri şi resurse, prin intermediul Portalulului
de informaţii al clienţilor şi partenerilor JD Edwards
EnterpriseOne;

●●

Integrat cu toate procesele financiare într-o singură bază de
date şi conectat perfect la toate celelalte module JD Edwards
EnterpriseOne;

●●

Experienţa a mii de implementări la nivel mondial şi
structurarea optimă a proceselor de business.

●●

Unități şi locaţii multiple;

●●

Procesare a unor unităţi de măsură multiple;

●●

Unităţi de măsură duale;

●●

Scăderi, ajustări, transferuri ;

●●

Inventariere;

●●

Analiză a cererii și ofertei;

●●

Contabilizare a costurilor adiţionale;

●●

Electronic Data Interchange;

●●

Conformitate cu Codul Comercial Uniform (UCC) 128;

●●

Articole cu atribute multiple;

●●

Schimbare rapidă a informațiilor legate de locația fizică;

●●

Seturi și componente;

●●

Control al lotului;

●●

Opțiuni extinse de stabilire a costului articolului;

●●

Registru al tranzacțiilor detaliat;

●●

Transfer direct între recepție și expediție;

●●

Management al containerelor;

●●

Posibilitate de referință încrucișată a articolelor
»» Interval de aplicare, procentaj sau sumă;
»» Analiza ABC;

●●

Metodă de calcul a disponibilității definită de catre utilizator;

●●

Setări avansate de rezervare a articolelor pentru vânzare.
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Avantaje competitive
●●

Compatibilitate extinsă cu diferite sisteme de operare, baze de
date şi middleware de la Oracle şi de la alţi furnizori;

●●

Integrare cu alte produse Oracle;

●●

Integrarea
nativă a modulelor și aplicațiilor JD Edwards
EnterpriseOne generează o rentabilitate sporită;

●●

Un singur set de instrumente pentru toate aplicaţiile are ca efect
familiarizarea cu acestea şi, în consecinţă, reducerea necesităţii
instruirii utilizatorului şi mărirea productivităţii;

●●

Domeniu larg de funcționalitate în managementul stocurilor/
logistică;

●●

Implementare rapidă;

●●

Servicii de instalare, configurare, integrare și mentenanţă incluse;

●●

Control sporit asupra costurilor, cu „0” cheltuieli neprevăzute
pentru licenţe, actualizări, hardware, alte produse software şi fără
investiţii în instruirea personalul IT propriu;

●●

Plata unui abonament lunar pentru utilizarea sistemului, DUPĂ ce
acesta este implementat;

●●

Uşor de accesat (prin intermediul unui browser web), cu operaţiile
jurnalizate şi verificate, având datele securizate în aşa fel încât
furnizorul serviciilor să nu aibă acces la datele clientului, iar
descărcarea, căutarea şi consultarea informaţiilor să se deruleze
facil, utilizând interfaţa aplicaţiei.

Pachete si opțiuni
TIP SERVICIU DESCRIERE

MENȚIUNI

Full User Include modulele Financials, Procurement & Subcontract şi Inventory Management

Tarif lunar per utilizator

Inventory Management User Aplicaţia permite indicarea cu exactitate a cantităţilor şi locaţiilor produselor, acces

Tarif lunar per utilizator

Spaţiu de stocare inclus: 5GB/client (companie)

instant la informaţiile referitoare la disponibilitatea articolelor - atât în cadrul unităţii,
cât şi în întreaga companie, capacitatea de a administra, dintr-o bază de date unică,
loturile de marfă aflate în consignaţie şi stocurile gestionate de furnizor, urmărirea
completă a stocurilor, de la data la care recepţionaţi articolele de la furnizor până la
momentul cand livraţi marfurile clientului, urmărirea articolelor expediate în scopul
înapoierii sau garanţiei

Premium Support Package Pachetul include 5 incidente pe lună
Additional Space Este posibilă contractarea de spaţiu suplimentar pe mai multe pachete: pachet de
5GB, pachet de 25 GB si pachet de 100GB
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Tarif lunar per companie
Tarif lunar

