
Oprogramowanie MiS
dedykowane branży FASHION

Oprogramowanie MiS Fashion jest to pakiet modułów wspomagający procesy projektowania 
i tworzenia produktów z branży odzieżowej, obuwniczej i akcesoriów, zarządzania kolekcjami oraz

cyklem życia produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich sezonowości.

Dzięki MiS Fashion zyskujesz:

✔ rejestracje projektów wraz z podstawowymi 
parametrami i charakterystykami

✔ kompleksowe i łatwe tworzenie wzorów 
produktów do zarejestrowanych projektów

✔ zdjęcia i dokumentacja techniczna w 
aplikacji zapewniająca łatwy i szybki dostęp 
do nich zawsze gdy ich potrzebujesz

✔ łatwe i szybkie tworzenie technologi 
produkcji 

✔ wersjonowanie technologii
✔ wyliczanie pracochłonności oraz 

technicznego kosztu wytworzenia
✔ magazyn surowców i komponentów
✔ generowanie zleceń produkcyjnych
✔ zarządzanie rozmiarami i rozmiarówkami
✔ przyporządkowywanie sposobów 

konserwacji i przechowywania

✔ uwzględnianie: grup towarowych, 
asortymentów, sortymentów, stylów, 
sezonów, kolekcji i pod-kolekcji

✔ cechy produktów takie jak: kolory, 
kolorystyki, desenie, kroje, fasony, grupy 
materiałowe i wiele innych...

Moduły  MiS  dedykowane  branży  fashion  powstały  dzięki  długoletniej  współpracy  z  czołowymi
producentami odzieży i obuwia w Polsce, dzięki czemu bardzo dobrze odpowiadają na potrzeby ludzi i
organizacji  tworzących  tą  branżę.  W  oprogramowaniu  tym  uwzględniono  wszystkie  zagadnienia
charakteryzujące  przemysł  odzieżowy,  a  trudne  do  rozwiązania  w  standardowych  systemach  ERP.
Tworzenie  rozmiarówek  asortymentów,  produkty  w  parach  czy  kompletach  nie  będą  stanowiły  już
najmniejszego  problemu  podobnie  jak  tworzenie  kolekcji  i  sezonów  oraz  kompleksowe  zarządzanie
cyklem życia produktów. Stworzone mechanizmy i tabele wspierają użytkowników w komplementarnym
uzupełnianiu danych, a jednocześnie ułatwiają i przyśpieszają prace pozwalając na powielanie zapisanych
wzorców i schematów.

Jednocześnie oprogramowanie to może być indywidualnie personalizowane w celu maksymalnego
dopasowania  do  przedsiębiorstwa  oraz  dla  zapewnienia  maksimum  korzyści  i  wygody  użytkowania.
Oprogramowanie MiS ma także niemal nieograniczonej możliwości rozbudowy oraz integracji z innymi
systemami i programami co pozwala na ciągły rozwój, zwiększanie wydajności i jakości pracy. 

Nasz  kreatywny  zespół  poprzez  wykorzystanie  najnowszych  rozwiązań  technicznych  z  zakresu
informatyki  realizuje  zaawansowane  mechanizmy  automatyzacji  procesów:  zapotrzebowań
surowcowych,  replanishmentu  towarów  w  sieci  dystrybucji  czy   predykcji  zapotrzebowania  na
asortymenty. 
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