Διαχείριση Πληροφοριών Προϊόντων και Παραγωγής
Η ΠολυΟργάνωση είναι ένα ολοκληρωµένο συστηµα PLM, το οποίο θα σας βοηθήσει να
επιτύχετε άµ εση βελτίωση σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης των οδηγών.
Εδώ είναι µόνο κάποια από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του συστήµατος.

Βιβλιοθήκες και πρότυπα

Η απλότητα του Drag & Drop
Yλικά και διεργασίες µπορούν να "συρθούν" από
τις βιβλιοθήκες και να "αφηθούν" πάνω σε κάποιον
οδηγό για την µέγιστη ταχύτητα στον καθορισµό
των προδιαγραφών. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε
υλικά, αναγνωρίζοντας τα από την εικόνα.

Διαχείριση εικόνας
Η ΠολυΟργάνωση σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε µία ή περισσότερες εικόνες σε
κάθε προδιαγραφή οδηγού. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν ολοκληρωµένο
επεξεργαστή εικόνας, για τοποθέτηση σηµ ειώσεων σε εικόνες, για να έχετε λεπτοµερή
περιγραφή λειτουργιών, σκιτσοµέτρηση ή οδηγίες σωστής τοποθέτησης ετικέτας. Εικόνες
µπορούν να διατηρηθούν µέσα στη βάση σε συµπιεσµένη µορφή, ή να προσαρτώνται ως
εξωτερικά αρχεία. Υποστηρίζονται οι κυριότεροι τύποι αρχείων εικόνων.

Διαχείριση εγγράφων
Η ΠολυΟργάνωση σας παρέχει σύστηµα διαχείρισης εγγράφων το οποίο σας επιτρέπει να
συνδυάσετε ή να αποθηκεύσετε έγγραφα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Μπορείτε
να συνδέσετε απεριόριστο αριθµό εικόνων, υπολογιστικών φύλλων, εγγράφων
επεξεργασίας κειµένου, αρχείων ήχου ή video µε οποιοδήποτε οδηγό.

Δυναµική αναζήτηση
H ΠολυOργάνωση σας δίνει την δυνατότητα να
συνδυάσετε κριτήρια αναζήτησης ώστε να
συγκεντρώσετε χρήσιµες πληροφορίες. Για παράδειγµα,
είναι δυνατόν να βρείτε όλα τα jersey υφάσµατα 100%
βαµβάκι που χρησιµοποιoύνται στην τρέχουσα κολεξιόν,
ή να βρείτε όλους του οδηγούς που δηµιουργήθηκαν µετά
από µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία και χρησιµοποιούν
κάποιο συγκεκριµένο ύφασµα. Κάθε χρήστης µπορεί να
ορίσει το δικό του προφίλ αναζήτησης, ή να
χρησιµοποιήσει κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα
ερωτήµατα που βρίσκονται στην προκαθορισµένη λίστα.
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Key Features

Η ΠολυΟργάνωση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορείτε να
τοποθετείτε σε κάποια δοµή τα δεδοµένα σας, µε την έννοια
ότι θα έχετε την ευκολία να τα χρησιµοποιήσετε ξανά, να τα
επαναπροσδιορίσετε, και να σιγουρευτείτε πως δεν
πρόκειται να χαθούν δεδοµένα και πληροφορίες. Τα
δεδοµένα που δεν εξαρτώνται από κάποιον οδηγό,
αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκες. Υπάρχουν βιβλιοθήκες για
υφάσµατα, διακόσµηση ραφών, διαγράµµατα
µεγεθών, εργασίες προσωπικού, τιµές και πολλά
άλλα. Μπορείτε να δηµιουργήσετε πρότυπα, ή
σηµεία αποθήκευσης, για οµάδες αντικειµένων µε
βάση το ύφασµα, τη διακόσµηση ραφής, το
χρώµα, το µέγεθος, τη ραπτική και τον οδηγό. Τα
πρότυπα µπορούν στιγµιαία να ανακτηθούν και
να τροποποιηθούν κατάλληλα.

Διαχείριση ροής εργασίας
Στην ΠολυOργάνωση µπορείτε εύκολα να ορίσετε τα διάφορα
στάδια από τα οποία πρέπει να περάσει κάθε οδηγός , τον
απαιτούµενο χρόνο εκτέλεσης και τον υπεύθυνο για την κάθε
εργασία. Ένα απλό κλικ και θα έχετε µια ταξινοµηµένη λίστα
εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από κάποιον ή από όλους,
σε µια προσδιορισµένη χρονική περίοδο.

Σύστηµα αυτόµατων προειδοποιήσεων, µε
δυνατότητα αναζήτησης
H ΠολυOργάνωση µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να δηµιουργεί και να
στέλνει µηνύµατα ή email, αυτόµατα σε όλους τους
ενδιαφερόµενους κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες , όπως όταν
κάτι πλησιάζει ή έχει υπερβεί το χρόνο υλοποίησης, ή όταν γίνει
κάποια σηµαντική αλλαγή σε κάποια προδιαγραφή.

Διαχείριση αλλαγών
Mπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη καταγραφή αλλαγών και η ΠολυOργάνωση θα καταγράφει οποιαδήποτε
αλλαγή γίνεται στον οδηγό, καταγράφοντας το τµήµα, τον χειριστή και τη λεπτοµερή περιγραφή της αλλαγής.

Προσαρµοστικότητα
Mέσα από µία εκτεταµένη λίστα προτιµήσεων, η ΠολυOργάνωση
µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να καταχωρεί αυτόµατα τις δικές σας
τιµές και να συµπεριφέρεται µε τον τρόπο που εσείς επιθυµείτε.
Η διαχείρηση µονάδων σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε µε
διάφορες µονάδες µετρήσεων και διάφορα νοµίσµατα, και η διαχείρηση
εµφάνισης σας επιτρέπει να ελέγχετε τι εµφανίζεται στην οθόνη.

Δυναµικές προσαρµόσιµες αναφορές
H ΠολυOργάνωση παρέχει µία µεγάλη γκάµα από έτοιµες αναφορές,
αλλά και τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να δηµιουργεί και να
τροποποιεί εύκολα τις δικές της αναφορές. Aυτό σηµαίνει ότι σχεδόν οποιαδήποτε αναφορά µπορείτε να
φαντασθείτε µπορεί να επιτευχθεί, χωρίς ειδικές τροποποιήσεις του λογισµικού µε πρόσθετη χρέωση.

Κοστολόγηση
Με την λειτουργία κοστολόγησης της ΠολυΟργάνωσης µπορείτε να ελέγξετε από την αρχή το κόστος παραγωγής
προϊόντος. Έτσι είστε σίγουροι πως θα παράγετε µόνο τα προϊόντα µε επιθυµητό κόστος. Μπορείτε να κάνετε
έναν αρχικό προϋπολογισµό τον οποίο µπορείτε παράλληλα να παρακολουθείτε κάθε φορά που υπάρχουν
διαθέσιµα δεδοµένα και πληροφορίες. Μπορείτε να συνδυάσετε την κατανάλωση υφάσµατος µε την τις
πραγµατικές τιµές της αγοράς. Το κόστος υφάσµατος µπορεί να µειωθεί δραµατικά σε απίστευτα επίπεδα.
Η ΠολυΟργάνωση σας παρέχει κοστολόγηση σε διάφορα
νοµίσµατα, και λίστα τιµών όλων των υλικών της βάσης δεδοµένων
για διαφορετικούς προµηθευτές. Η κοστολόγηση µπoρεί επίσης να
γίνει ξεχωριστά για οποιοδήποτε συνδυασµό µεγέθους/σχήµατος.

Πολύγλωσση
H ΠολυOργάνωση είναι διαθέσιµη σε ένα µεγάλο αριθµό γλωσσών,
και ο κάθε χειριστής µπορεί να επιλέξει την γλώσσα στην οποία θα
εργασθεί.
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