Dedykowane systemy ERP
dla firm produkcyjnych
Firma SAI od 25 lat zajmuje się projektowaniem
i wdrażaniem indywidualnie dopasowanych,
kompleksowych rozwiązań z zakresu szeroko
pojętej technologii informatycznej wspierającej
procesy biznesowe.
W szczególności koncentrujemy się na tych
rozwiązaniach, które usprawniają zarządzanie
złożonymi, nietypowymi strukturami produkcji,
magazynowania i dystrybucji w powiązaniu z
procesami zakupu i sprzedaży.
Doświadczenie i pozycję rynkową zdobyliśmy,
tworząc zaawansowane
oprogramowania
dostosowywane dla firm z różnych branż w
szczególności
przetwórstwa
spożywczego,
przemysłu lekkiego, retail oraz fashion.
Na bazie tych wieloletnich doświadczeń ciągle
budujemy i udoskonalamy autorski system
obsługi zaopatrzenia, produkcji, magazynu i
sprzedaży o nazwie MiS.

Charakterystyka systemu MiS
✔ system tworzony według indywidualnych
potrzeb firmy
✔ możliwość zarządzania nietypowymi
procesami czy procedurami
✔ możliwość tworzenia skomplikowanych
algorytmów automatyzacji i optymalizacji
zarówno procesów produkcyjnych jak i
procedur firmowych
✔ niemal nieograniczona integracja z
innymi systemami w tym finansowoksięgowymi, wms, e-commers, BI
✔ integracja z urządzeniami automatycznej
identyfikacji w tym RFID i wizyjnymi
✔ integracja z systemami automatyki
✔ integracja z systemami kontrolnopomiarowymi

przebieg procesu wdrożenia oprogramowania MiS

Staramy się aby wdrożenie oprogramowania MiS było jak najbardziej przyjazne dla Klienta.
Dzięki bogatemu doświadczeniu możemy zaproponować optymalne rozwiązania nawet dla
najbardziej skomplikowanych zagadnień. Sami projektujemy systemy dzięki czemu nasze
rozwiązania nie mają ograniczeń. Oprogramowanie dostarczane jest do klienta w pełni
skonfigurowane, gotowe do pracy.
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System MiS zarządza wszystkimi podstawowymi procesami w firmach produkcyjnych
oraz produkcyjno-handlowych kładąc duży nacisk na optymalizację i automatyzację
wszelkich zadań. Dzięki możliwości zastosowania sprytnych algorytmów i funkcji można
wyeliminować z codziennej pracy wiele monotonnych czynności, a dzięki rozbudowanej
analizie wielu informacji jednocześnie ułatwić i poprawić trafność i szybkość podejmowania
decyzji. Zaawansowane funkcje automatycznych replanishmentów, zapotrzebowań
predykcyjnych czy adaptacyjnych planów produkcji wyposażamy w zestawy parametrów,
dzięki którym użytkownik ma możliwość testowania różnych wariantów i wdrażanie tylko
tych wybranych. Dzięki stosowaniu filozofii SOA (Service Oriented Architecture) systemy MiS
można bez trudu integrować z innymi systemami w tym finansowo-księgowymi, e-commers,
business intelligence tak aby minimalizować pracochłonność działań w każdym obszarze
funkcjonowania przedsiębiorstwa. System umożliwia także bogaty wybór i dopasowanie
zestawu raportów dla każdego z użytkowników tak aby zapewnić łatwy dostęp do
praktycznych informacji zgromadzonych w bazach danych. Projektując nasze rozwiązania
staramy się jednocześnie aby były one intuicyjne, łatwe i wygodne w obsłudze oraz żeby
maksymalnie zabezpieczały system przed popełnieniem pomyłki.
Osoby zainteresowane systemem zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzania naszych
stron internetowych.
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