مدیریت انبار و خرید

Purchase & Inventory Management

مدیریـت انبـار و خریـد  POBقـادر اسـت فرآیند تهیـه را خودکار کـرده و بر آن نظـارت کنـد .در نتیجه ،حضور
ایـن راهـکار در سـازمان ،سـبب بهینه سـازی خرید و گـردش کار انبار می شـود .این راهـکار از تمـام گردش کار
خریـد (از درخواسـت محصـول تـا فعالیت هـای خریـد و دریافـت کاال) و تمـام گـردش کار انبـار (از مدیریت
قطعـات یدکـی تـا پیکربندی انبـار) پشـتیبانی می کند.

مزايا برای سازمان شما
یکپارچگی مدیریت انبار و خرید  POBبا دیگر

فرآیندهای تهیه

ماژول های  POBبه یکپارچگی و شفافیت اطالعات

مدیریـت انبـار و خریـد  POBبـا قابلیـت یکپارچگـی بـا دیگـر ماژول هـا ،متضمـن صـدور

در سرتاسر سازمان کمک میکند .با این ابزار ،به

خـودکار دسـتور کارهـا و اقلام پیکربنـدی ( )CIبـر اسـاس درخواسـت خریـد اسـت .پس از

جای انجام کارها بر اساس حدس و گمان ،میتوانید

پیکربنـدی  ،POBقلـم پیکربنـدی بـه صـورت خودکار و بـر اسـاس خدمات درخواستشـده،

نیازهای خود را از طریق محاسبهی خودکار ،شناسایی

بـا توافقنامـه سـطح خدمـات و توافقنامـه سـطح عملیاتی بـرای صورتحسـاب های پیش رو،

کرده و هماهنگیهای الزم برای خرید را انجام دهید.

مرتبـط می شـود.

مزايا برای کاربر
مدیریـت انبـار و خریـد  POBبـه کاربران ایـن امکان
را می دهـد کـه بـه تمـام اطالعـات حیاتـی (ماننـد

انعطاف پذیری راهکار ،امکان سفارشی سازی و پیکربندی مطابق با ساختار منحصربهفرد شرکت
شما را فراهم می آورد.

پیکربندی درخواست خرید

اطالعـات مربـوط بـه تحویـل محصـول و تطبیـق

در بخش پیکربندی درخواست خرید ،می توان برای ساده سازی فرآیند شروع و پیکربندی

سـفارشها برای تصویب) دسترسـی داشـته باشـند.

درخواست ها ،از پیکربندی ها و استانداردهای از پیش تعریفشده استفاده کرد.

همچنیـن ،مدیـران انبـار و خریـد می تواننـد بـه
سـادگی بـر فعالیت هـا نظـارت کننـد.

درخواست خرید
نرم افزار  POBهنگام درخواست خرید ،امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

گردش موجودی بهینه برای رقابت

 .ایجاد ،حفظ و پیگیری درخواست ها برای تصویب

یکـی از عوامـل موفقیـت در پیشـی گرفتـن از رقبـا،

 .اعتبارسنجی و اضافه کردن محصوالت مکمل

توانایـی کنترل فرآینـد خرید و گردش کار انبار اسـت.

 .استفاده از یک نرم افزار مبتنی بر وب برای درخواست ها و مصوبات

بـا مدیریـت انبـار و خرید  POBقـادر به پیاده سـازی
و مدیریـت یـک سیسـتم توزیـع بسـیار جدیـد ،بـر
اسـاس پاسـخدهی سـریع و جایگزینی اقلام مطابق
بـا اسـتانداردها ،خواهیـد بود.

مدیریـت انبـار و خریـد  POBابـزار قدرتمنـدی را در اختیـار کارکنـان قـرار می دهد تـا بتوانند
اطالعـات دقیـق انبـار را ارسـال و انبـار را ،به بهتریـن شـکل ،پیکربندی و مدیریـت کنند.

فروشگاه تحت وب – بخشی از پورتال کاربران POB

پنجرهی مرور کلی خرید ،نمایشدهندهی اطالعات مرتبط در یک صفحه است

سفارش خرید
سـفارش خریـد  POBامـکان ارزیابـی پیشـنهادها ،صـدور سـفارشهای
خریـد و نظـارت بـر تحویـل را بـرای شـما فراهـم میکند.
بخشی از امکانات سفارش خرید  POBعبارتاند از:
 .ارزیابی تأمین کنندگان برتر
 .مقایسهی تخفیف های ارائهشده
 .حفظ ،بهروزرسانی و پیگیری سفارشهای خرید
 .پیگیری وضعیت سفارشهای خرید
 .نظارت بر تحویل

نظارت و گزارشها
عملکـرد نظـارت  POBیـا  POB KPI Explorerایـن امکان را برای شـما
فراهـم مـی آورد تـا نظـارت کاملـی بـر فرآیندها ،هـدف ،عملکرد ،سـطح
خدمـات و ...داشـته باشـید .کارکـرد نظـارت از بخش هـای مهـم فرآینـد
مدیریـت خدمـات اسـت و آن را می تـوان متناسـب بـا نیـاز هـر کاربـر
 POBتنظیـم نمود.
میتوانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارشهـا در  ،POBانـواع
گزارشهـای مرتبـط بـا هـر نـوع شـاخص کليـدی عملکـرد را تهیـه کرده

کنترل سفارش خرید

و از دسـتیابی بـه اهـداف کسـبوکار خـود مطمئن شـوید .در دسـترس

بـا اسـتفاده از قابلیـت کنتـرل سـفارش خریـد  ،POBمیتوانید سـفارش

بـودن آمـار و گزارشهـای آنالیـن بـه شـما اجـازه میدهـد که پیوسـته

خریـد را صـادر و فرآینـد آن را ،از مرحلـه برنامه ریزی تـا تحویل ،مدیریت
نما یید .

فرآیندهای مربوط به انبار
مدیریـت انبـار امـکان کنترل کامـل انبـار و پیمانـکاران را فراهـم آورده و
در صورتـی کـه موجـودی انبـار رو بـه اتمـام باشـد ،بـه صـورت خـودکار،
درخواسـت سـفارش صـادر میشـود.
•اقالم موجود در کاتالوگ اقالم می توانند به صورت کاالی موجود
در انبار تعریف شوند یا به صورت مواردی که چنانچه درخواستی
برایشان بود ،باید از جانب پیمانکار سفارش داده شوند.

بـر رضایـت مشـتری ،کیفیـت خدمـات ،سـودآوری و رونـد بـازار نظارت
داشـته باشید.
«پـس از اسـتقرار  ،POBتمـام فرآیندهـای سـفارشهای داخلـی در

سـازمان مـا ،بـدون دخالـت کاغـذ و قلـم انجـام میشـود .تصویبـات و
فرآیندهـای کسـبوکار در  POBمدیریـت می شـوند و هیـچ سفارشـی

در میـان انبوهـی از نامه هـای داخلـی گـم نمی شـود .بنابریـن ،دیگر الزم

نیسـت دوبـاره آن را جسـتوجو کنیـم .این بخشـی از سیسـتم مدیریت
خدمـات فنـاوری اطالعـات  POBاسـت کـه بسـیار در ایـن مسـیر بـه ما

کمـک کرده اسـت».

جرگن اسنز ،مدیر گروه شرکت Topdanmark

•با صدور خودکار تراکنش های انبار (شامل تراکنش های رزروشده یا
انجامشده) امکان کنترل کامل موجودی اقالم فراهم میشود.
•حداقل تعداد اقالم و مقادیر مربوط به تراکنش ها ،هنگامی که
موجودی کاالیی رو به اتمام است ،با هشدارهای خودکار تعریف
شده و سفارشها به صورت خودکار صادر میشوند.
• تمام تاریخچهی موجودی ،از جمله تنظیمات دستی مطابق با کنترل
انبار ،در الگ تراکنش های انبار مستند خواهد شد .بر اساس این الگ،
گزارشهای مربوط به برنامه ریزی درخواست های مواد ( )MRPرا
می توان به راحتی تعریف کرد.
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