SOLUTION AREA:

Supply Chain Logistics

Jeeves Universal är affärssystemet för dig
som har förstått att nyckeln till framgång är
ett flexibelt standardsystem.

Jeeves Universal är ett affärssystem för företag som vill fatta välgrundade
affärsbeslut. Tack vare att systemet är helt integrerat får du kontroll över din
verksamhet och snabb tillgång till dina kritiska data.

JEEVES UNIVERSAL 2.0

Jeeves Universal Supply Chain Logistics erbjuder sofistikerade applikationer för
spårbarhet i lagret och för lagerpåfyllnad samt även för att styra lageraktiviteter
och hantera hela distributionskedjan från inköp och inlagring till försäljning och
returhanteringsfunktioner. Automatiska försörjnings- och lagerhanteringsprocesser
integreras med efterfrågeprognoser som maximerar din lagerstyrning och vinst. Jeeves
Universal har funktioner som stödjer multi-lager-konfigurationer samt kunder med flera
lagerplatser och är optimerat för många olika typer av distributörer.

Jeeves Universal är en modern lösning som
utformats med flexibiliteten i centrum. Med
Jeeves Universal kan du växa från ett mindre
företag till en verksamhet som består av flera
företag i flera länder med allt mer komplexa
aktiviteter och arbetsflöden. Det gör det
lättare både att hantera branschspecifika
utmaningar och att utveckla verksamheten.
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I dagens affärsvärld är information ett företags
största tillgång. Människor kommer och
går, men alla affärsbeslut, vare sig det gäller
kundpriser eller personal, grundar sig på ett
eller annat sätt på information. Ett företag som
har tillgång till korrekt information i rätt tid kan
fatta välgrundande affärsbeslut.
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Med Jeeves Universals helt integrerade processer har du alltid fullständig kontroll
– från lager, försäljning, inköp, tillverkning, service och ekonomi till logistik- och
lagerprocesser. Genom precisare lagerstyrning och minskad risk för fel sänker du de
totala administrationskostnaderna.

Supply Chain Logistics
Kundorder
Med Jeeves Universal Kundorder får du tillgång till viktig kund- och
lagerinformation som hjälper företagets mest kritiska affärsprocesser
att fungera smidigt och effektivt. Jeeves Universal Kundorder är
fullt integrerat med lager, inköp, produktion och ekonomi, vilket
betyder att alla transaktioner baseras på realtidsdata. Integrering
med CRM, e-Handel och EDI minskar inte bara risken för fel utan
förkortar även ledtiden för affärsmöjligheter och minskar de totala
administrationskostnaderna.
e-Handel
På dagens marknad måste kunderna erbjudas den information de
behöver som en del av en överlägsen kundservice. Med Jeeves
Universal e-Handel får du och dina kunder den kraft, flexibilitet
och användarvänlighet ni behöver för att göra affärer på webben.
Genom att möjliggöra för kunderna att själv välja och få en översikt
över tillgängliga produkter till sina egna, kundspecifika priser
förbättrar Jeeves Universal e-Handelskundernas tillfredsställelse,
minimerar antalet samtal till support och hjälper därmed till att
minska kundtjänstkostnaderna.
Warehouse Management System (WMS)
Jeeves Universal Warehouse Management System har funktioner
för streckkod- och etikettsystem, vilket ger marknadens bästa
lagerhanteringskapacitet för grossister, tillverkare och andra
företag som köper, lagerför, säljer eller tillverkar produkter. Jeeves
Universal WMS minskar plock- och inlagringstiden och ger ökad
lagertillförlitlighet genom automatiskt optimering av inlagring och
plockning enligt ett reglerverk som det egna företaget sätter upp.
Med Jeeves Universal WMS får du full kontroll över dina lager
och över vad som pågår, liksom funktioner för att korrekt mäta
effektivitet och prestanda.
För att uppnå en effektiv lagerhantering krävs noggrannhet och en
effektiv automatisk process för att kunna behålla konkurrenskraft.
Med Jeeves Universal WMS får du en trådlös lösning som är
designad för mobila handenheter med inbyggda streckkodsläsare
som automatiserar ditt lager och i realtid vidarebefordrar information
tillbaka till ditt Jeeves Universal-system med rätt valideringar.

Lagerhantering
Har du Jeeves Universal Lagerhantering kan du se till att ditt företag
alltid fungerar effektivt. Med Jeeves Universals Lagerhantering kan
du planera, styra, exekvera och minimera lagerföringskostnaderna
med hjälp av ABC-analys och klassificering av artiklar för att beräkna
säkerhetslager och analysera lageromsättningstakten.
Jeeves Universals Lagerhantering har en lagercentrerad
konstruktion, vilket gör att du enkelt kan spåra kostnader och
försäljningshistorik. Jeeves Universals Lagerhantering stödjer
multipla lager, lagerplatser och förvaringsutrymmen per artikel.
Lagret kan hantera serienummer, parti eller batch för total spårbarhet.
Lagervärdering kan göras med flera olika metoder, t.ex. FIFO,
genomsnittspris eller standardpris från preliminära beräkningar.
Definiera dina företagsspecifika regler för att skapa en batch, t.ex.
EOK, parti-för-parti, tidstäckning, orderpunkt, säkerhetslager och
anskaffningsmetoder.

Avancerad lagerstyrning
Jeeves Universal Avancerad lagerstyrning fungerar som
ett stöd vid planering och upprättande av prognoser.
Prognosmodellerna bygger på väl beprövade statistiska
formler. Jeeves Universals Avancerade lagerstyrning kan
hantera allt från trögrörliga artiklar till säsongs- och trendartiklar.
Automatisk uppföljning förenklar prognoserna för många artiklar.
Du får en varning när prognoserna avviker från efterfrågan.
Jeeves Universals Avancerade lagerstyrning ger dig alltid råd
(baserat på prognosfelen) om vilken prognosmodell som skall
användas. Jeeves Universals Avancerade lagerstyrning har ett
användarvänligt gränssnitt som gör det lättanvänt och leder till
väsentliga effektivitetsförbättringar.
Lagerpåfyllnad
Öka din kapacitet att möta efterfrågan och sänk lagerkostnaderna
med Jeeves Universals Lagerpåfyllnad. Jeeves Universals
Lagerpåfyllnad ger ditt företag två kraftfulla och unika
konkurrensfördelar. För det första hjälper prognoser till att
med precision förutsäga vad kunderna ska köpa, vilket sänker
lagerföringskostnaderna för oönskade varor samtidigt som du
säkerställer att du lagerför de varor som kunderna efterfrågar.
För det andra genererar systemet automatiskt inköpsorder,
vilket sänker arbetskostnaderna och ökar noggrannheten.
Inköpsorder
Automatisera och förenkla dina inköps- och inleveransprocesser,
samtidigt som du säkerställer bättre ordernoggrannhet.
Välavvägda processer och kvalitetskontroller är lika med lägre
kostnader för företaget. Med vår inbyggda arbetsflödesmotor
kan du skräddarsy Jeeves Universals Inköpsorder efter ditt
företags unika processer.
e-Attest
Förbättra företagets processer och få realtidsinsyn i pågående
utgifter och styr attesteringskedjor effektivt baserat på regler
som är specifika för ert företag. Feldirigerade leverantörsfakturor
och ofullständig information är ett minne blott. Med e-Attest får
du flexibilitet, översikt och bättre interaktion. e-Attest har ett
arbetsflöde som medger ett obegränsat antal attesteringsivåer,
flexibla bokföringsregler och undantag för t.ex. applicera
kostnader på en ny eller befintlig kapitaltillgång.
EDI
Med Jeeves Universal EDI ökar du dina möjligheter att snabbt
utbyta information mellan dig själv och dina leverantörer och
förkorta order- och leveranstider. Minimera bearbetningstiden
för information, förbättra dina register och standardisera
tolkningen av data. Med EDI får du en bättre kommunikation
och ett bättre dataflöde – inga flera borttappade dokument –
och minskar totalkostnaderna för administration, porto och
hantering.

Tack vare ett kraftfullt verktyget kan du hantera ditt lager och dina
lagernivåer mer effektivt, öka kundtillfredsställelsen och säkerställa
att ditt företag fortsätter att fungera optimalt – samtidigt som du
sparar både tid och pengar.
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