مدیریت انبار و خرید

Purchase & Inventory Management

مدیریـت انبـار و خریـد  POBفرآینـد تهیـه را خـودکار نمـوده و بـر آن نظـارت می نمایـد و در نتیجـه
آن ،موجـب بهینه سـازی خریـد و گـردش کار انبـار می گـردد .ایـن راهـکار از تمـام گـردش کار خریـد از
درخواسـت محصـول ،فعالیت هـای خریـد و دریافت کاال و همچنیـن از تمام گردش کار انبـار از مدیریت
قطعـات یدکـی گرفتـه تـا پیکربنـدی انبـار پشـتیبانی می نماید.

مزايا برای سازمان شما

فرآیندهای تهیه

مدیریـت انبـار و خریـد  POBبا دیگـر ماژول های
 POBیکپارچـه بـوده ،باعـث می گردد تـا اطالعات
در سراسـر سازمان شـفاف باشـد .همچنین انجام
کارهـا بـر اسـاس حـدس و گمـان را از طریـق
محاسـبه خـودکار نیازهای شـما و هماهنگی خرید
حـذف می نمایـد.

مدیریـت انبـار و خریـد  POBبـا قابلیـت یکپارچگـی با دیگـر ماژول ها متضمـن صدور
خـودکار دسـتور کارهـا و اقلام پیکربنـدی ( )CIبر اسـاس درخواسـت خرید می باشـد.
پـس از پیکربنـدی  POBقلـم پیکربنـدی بـه طـور خـودکار و بـر اسـاس خدمـات
درخواسـت شـده بـا توافقنامه سـطح خدمات مربوطـه و توافقنامه سـطح عملیاتی برای
صورتحسـاب های پیـش رو مرتبـط می گـردد.
انعطاف پذیـری راهـکار ،امـکان سفارشی سـازی و پیکربنـدی مطابق با سـاختار منحصر
به فرد شـرکت شـما را فراهـم می آورد.

مزايا برای کاربر
مدیریـت انبـار و خریـد  POBبـه کاربـران ایـن
امـکان را می دهـد تـا بـه تمامـی اطالعـات حیاتی
ماننـد اطالعـات مربـوط بـه تحویـل محصـول و
تطبیق سفارشـات برای تصویب ،دسترسـی داشته
باشـند .در ادامـه مدیـران انبـار و خریـد می تواننـد
بـه سـادگی بـر فعالیت هـا نظارت داشـته باشـند.

گردش موجودی بهینه برای رقابت
بـه منظـور پیشـی گرفتن از رقبـای خـود ،سـازمان
شـما نیـاز بـه کنتـرل خریـد و گـردش کار انبـار
دارد .بـا مدیریـت انبـار و خریـد  POBقـادر بـه
پیاده سـازی و مدیریـت یـک سیسـتم توزیـع
بسـیار جدید بر اسـاس پاسخ سـریع و جایگزینی
اقلام بـر طبـق اسـتانداردها خواهیـد بـود.

پیکربندی درخواست خرید
در بخش پیکربندی درخواست خرید می توان برای ساده سازی فرآیند آغاز و پیکربندی
درخواست ها از پیکربندی ها و استانداردهای از پیش تعریف شده استفاده نمود.

درخواست خرید
نرم افزار  POBامکان بهره مندی از امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:
ایجاد ،حفظ و پیگیری درخواست ها برای تصویب
اعتبارسنجی و اضافه نمودن محصوالت مکمل
استفاده از یک نرم افزار مبتنی بر وب برای درخواست ها و مصوبات
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مدیریت انبار و خرید  POBابزار قدرتمندی را در اختیار پرسنل قرار می دهد تا بتوانند اطالعات دقیق

انبار را ارسال و بهترین پیکربندی انبار ممکن را مدیریت نمایند.

فروشگاه تحت وب – بخشی از پورتال کاربران POB

پنجره مرور کلی خرید نمایش دهنده اطالعات مرتبط در یک صفحه می باشد

سفارش خرید
سـفارش خریـد  POBشـما را قـادر بـه ارزیابـی پیشـنهادات ،صدور
سفارشـات خریـد و نظـارت بـر تحویـل می نمایـد.
در این بخش از امکانات زیر بهره مند خواهید شد:
ارزیابی تامین کنندگان ارجح
مقایسه تخفیف های ارائه شده
حفظ ،به روز رسانی و پیگیری سفارشات خرید
پیگیری وضعیت سفارشات خرید
نظارت بر تحویل
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کنترل سفارش خرید
کنتــرل ســفارش خریــد ،ســفارش خریــد را صــادر و فراینــد آن را از
مرحلــه برنامه ریــزی تــا تحویــل ،مدیریــت می نمایــد.

فرایندهای مربوط به انبار
مدیریـت انبـار ،امکان کنتـرل کامل انبـار و پیمانـکاران را فراهم آورده
و هنگامـی کـه موجودی در حال کاهش می باشـد سفارشـات خودکار
صـورت خواهند گرفت.
•اقالم موجود در کاتالوگ اقالم می توانند به صورت کاالی موجود
در انبار تعریف شده و یا موردی که می بایست هرگاه درخواستی
برایش بود از جانب پیمانکار سفارش داده شود.
•صدور خودکار تراکنش های انبار مشتمل بر تراکنش های رزرو
شده و یا انجام شده ،کنترل کاملی بر موجودی اقالم به ارمغان
خواهد آورد.
•حداقل تعداد اقالم و مقادیر مربوط به تراکنش ها ،زمانیکه
موجودی کاالیی رو به اتمام است با هشدارهای اتوماتیک تعریف
می شوند و شامل صدور خودکار سفارشات خرید نیز می گردند.
•الگ تراکنش های انبار ،تمامی تاریخچه موجودی از جمله
تنظیمات دستی مطابق با کنترل انبار را مستند خواهد ساخت .بر
اساس این الگ ،گزارشات مربوط به برنامه ریزی درخواست های
مواد ( )MRPرا می توان به راحتی تعریف نمود.

نظارت و گزارشات
عملکــرد نظــارت  POBیــا مرورگــر شــاخص کليــدی عملکــرد POB
امــکان نظــارت بــر هــر فراینــد حیاتــی ،هــدف ،عملکــرد ،ســطح
خدمــات و ...را بــرای شــما فراهــم مــی آورد.
امکانــات بخــش گزارشــات شــما را قــادر بــه ایجــاد گزارش هایــی در
رابطــه بــا هــر نــوع شــاخص کليــدی عملکــرد می ســازد و بــه شــما
اطمینــان خاطــر می دهــد کــه بــه اهــداف کســب و کار خــود دســت
یافته ایــد .در دســترس بــودن آمــار و گزارشــات آنالیــن ،شــما را
قــادر می ســازد تــا بــه طــور مــداوم بــر رضایــت مشــتری ،کیفیــت
خدمــات ،ســودآوری و رونــد بــازار نظــارت داشــته باشــید.
«بطــور کلــی تمامــی فراینــد سفارشــات داخلــی ،اکنــون بــدون کاغــذ و قلــم
صــورت می گیــرد .تصویبــات و فرایندهــای کســب و کار در  POBمدیریــت

می شــوند و هیــچ سفارشــی در میــان انبوهــی از نامه هــای داخلــی گــم

نمی شــود ،لــذا هرگــز الزم نیســت بــار دیگــر بــه جســتجوی آن پرداختــه
شــود .ایــن بخشــی از سیســتم مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات POB

می باشــد کــه بســیار یاری دهنــده مــا بــوده اســت».
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