Διαχείριση Πληροφοριών Προϊόντων και Παραγωγής

Οργανώστε την ανάπτυξη των προϊόντων σας

Η ΠολυΟργάνωση είναι ένα προσεκτικά σχεδιασµένο πληροφοριακό
σύστηµα που σας επιτρέπει να:

PDM - PLM

H ΠολυOργάνωση είναι ένα λογισµικό διαχείρισης πληροφοριών προϊόντων που
απευθύνεται στις εταιρείες παραγωγής ενδυµάτων. Παρέχει µια καλά δοµηµένη
και συγχρόνως ευέλικτη οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών, διαµορφωµένη
σύµφωνα µε την πραγµατική, καθηµερινή ροή της εργασίας.

αποτιµάτε γρήγορα τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά τον
οδηγό ή το κόστος
παρακολουθείτε τις τροποποιήσεις και την τρέχουσα κατάσταση των προδιαγραφών
παρακολουθείτε τα χρονοδιαγράµµατα και να παράγετε σχέδια δράσης
εντοπίζετε σηµαντικές πληροφορίες ανατρέχοντας στη γκάµα των προϊόντων
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε κριτήρια
σχεδιάζετε και να διατυπώνετε αναφορές, µέσω εύχρηστου γραφικού
περιβάλλοντος
κρατάτε ενήµερους, χωρίς κόπο, τους συνεργάτες σας οπουδήποτε στον κόσµο
συνδέσετε τη ανάπτυξη προϊόντων µε τα άλλα συστήµατα της επιχείρησης,
όπως τα CAD, MRP και ERP
αυτοµατοποιήσετε πλήρως την διαχείριση του τµήµατος δειγµάτων,
παρακολουθώντας παραγγελίες, δείγµατα και κατανοµή υφάσµατος και υλών

Επιλέξτε την ΠολυΟργάνωση για να επιτύχετε άµεσα, αισθητή βελτίωση στις επιδόσεις σας
µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την ανάπτυξη του προϊόντος
µείωση του κόστους παραγωγής δειγµάτων
µείωση των πλεονασµών στις θέσεις εργασίας
µείωση των αναθεωρήσεων κάθε οδηγού
βελτίωση της επικοινωνίας
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της συνέπειας των προδιαγραφών
βελτίωση της ροής πληροφοριών µε τους συνεργάτες σας
βελτίωση της διαχείρισης προµηθειών
βελτίωση του χρόνου και της διαδικασίας για την προ-κοστολόγηση
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Pοή εργασίας
Η ΠολυΟργάνωση είναι βασισµένη στην πραγµατική ροή
εργασίας χωρίς να δεσµ εύεται από την εσωτερική δοµή
δεδοµένων µέσα στη βάση . Αυτό σηµ αίνει διαφορετική
διαχείριση ανάµ εσα σε σηµ αντικές και δευτερέυουσες
πληροφορίες, και ότι µπορεί να διαχειριστεί τις ελλιπείς
πληροφορίες και τις συνεχείς ενηµερώσεις των
προδιαγραφών, που συµ βαίνουν κατά τη διάρκεια της
παραγωγής προϊόντων. Όταν δουλεύετε µε την
ΠολυΟργάνωση σας δίνεται η δυνατότητα να οργανώσετε
τη διαδικασία ανάπτυξης, χωρίς να περιορίζετε την
διαδικασία παραγωγής. Η ολοκληρωµένη λειτουργία ροής
εργασιών της ΠολυΟργάνωσης, διασπάει την διαδικασία
ανάπτυξης της συλλογής σας σε ξεχωριστά βήµατα που
είναι σαφή για κάθε χρήστη, και παρέχει εργαλεία για να
σιγουρευτείτε ότι οι εργασίες σας ολοκληρώνονται στα
χρονικά όρια που έχετε θέσει.

Ετοιµοπαράδοτη εφαρµογή
Η ΠολυΟργάνωση είναι µία ετοιµοπαράδοτη PLM λύση,
σχεδιασµένη ειδικά για την βιοµηχανία ένδυσης. Απαιτεί πολύ
µικρό χρόνο εγκατάστασης και ρύθµισης. Μπορεί να
προσαρµοστεί στις ανάγκες ακόµα και κάποιου µη
εξειδικευµένου, και δεν απαιτεί παραπάνω κόστος για την
διαχείριση της βάσης δεδοµένων. Ο απλός, άνετος, και
συνεπής χειρισµός που παρέχει, µειώνει το χρόνο εκµάθησης.

Eνσωµάτωση
Eκτός του ότι παρέχει έναν εύκολα προσαρµόσιµο
µηχανισµό εισαγωγής και εξαγωγής δεδοµένων, η
ΠολυOργάνωση δίνει παράλληλα τη δυνατότητα για
δυναµική ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες εφαρµογές
χρησιµοποιώντας διεθνή standards όπως ODBC και SQL.

Προαιρετικές λειτουργίες
Ο κύκλος ζωής προϊόντος ξεκινά µε την παραγωγική
διαδικασία και τον ορισµό των προδιαγραφών,
επεκτείνεται µε παραγωγή δειγµάτων, εγκρίσεις και
επαναδιορθώσεις, και καταλήγει στις τελικές
προδιαγραφές. Η ΠολυΟργάνωση περιλαµβάνει
προαιρετικά λογισµικά εργαλεία τα οποία καλύπτουν όλες
τις υπόλοιπες εργασίες του κύκλου ζωής προϊόντος - από
την παραγγελία πελάτη, µέχρι τη διανοµή του τελικού
προϊόντος και την έκδοση τιµολογίου.
Τα παραπάνω επιπρόσθετα εργαλεία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν είτε για να εντοπίσετε παραγγελίες,
στάδια γραµµής παραγωγής και απογραφή
εµπορεύµατος, είτε για να βελτιώσετε την διαχείριση του
τµήµατος ανάπτυξης δειγµάτων, όπου για πολλούς από
εσάς λειτουργεί ως ένα µικρό τµήµα παραγωγής.
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