Zarządzanie procesami biznesowymi w mleczarni

Siedem razy TAK z systemem Infor M3
w mleczarstwie!
TAK – jesteśmy znani w branży mleczarskiej
Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z
uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka.
Wykorzystuje w tym rozwoju swoje doświadczenia z kilkuset
wdrożeń w tej branży na całym świecie, np. w Holandii 80%
największych producentów sera używa sytemu Infor M3. System też z
sukcesem został wdrożony i wspiera wszystkie podstawowe procesy
gospodarcze w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Obok wybrani klienci używający rozwiązania Infor M3 >>

TAK – wpieramy wszystkie podstawowe procesy przedsiębiorstwa
Rozwiązanie wykorzystujące Infor M3 wspiera wszystkie podstawowe procesy gospodarcze
mleczarni, w tym:








skup mleka,
zakup innych surowców,
planowanie i produkcję,
zarządzanie jakością,
magazynowanie i logistykę,
sprzedaż,
finanse i rachunkowość.

TAK – unowocześniamy i usprawniamy styl zarządzania
Po pełnym wdrożeniu systemu Infor M3 , zarządzanie na każdym szczeblu kierownictwa
nie będzie wymagało czasochłonnych spotkań planowania operacyjnego i pracochłonnego
przygotowywania raportów na żądanie, a będzie znacznie prostsze i sprawniejsze dzięki
funkcjonalności systemu Infor M3:
•
•
•

WorkFlow – wspomaganie przebiegu pracy, definiujące kolejne Zadania do wykonania,
Event Alerts - automatyczne powiadamianie o Alertach w przedsiębiorstwie,
Ming.le – system kontekstowej wymiany Wiadomości w sytuacjach nietypowych,
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•

BI (Business Intelligence) - system raportów prezentujący w postaci pulpitów managerskich
bieżący stan przedsiębiorstwa.

W ten sposób na swoim monitorze kierownicy, dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymają w czasie
rzeczywistym informację o stanie przedsiębiorstwa -i mogą cały czas ten stan kontrolować.
Typowy wygląd systemu przygotowanego dla wybranego poziomu kierownictwa:

... i wywoływany z niego odpowiedni pulpit managerski:
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TAK – ułatwiamy certyfikację Bezpieczeństwa Żywności
Aby zapewnić Bezpieczeństwo Żywności w zgodzie z obowiązującymi standardami (ISO22000, IFS,
SQF, BRC) przedsiębiorstwa musza wdrożyć metody HACCP, GMP i GHP, co wymaga m.in.:






prowadzenia zapisów prowadzonych działań i operacji przy produkcji i dystrybucji,
posiadania aktualnych opisów produktów i surowców oraz technologii ich wytwarzania,
wykazania pełnej zdolności identyfikowalności całego łańcucha dostaw,
posiadania procedur szybkiego wycofania problemowej partii produktu z rynku,
zapewnienia zgodności etykiet i opakowań produktów z ich rzeczywistym składem.

System Infor M3 umożliwia łatwe spełnienie powyższych wymogów. W szczególności, moduł
Graficznego Śledzenia Partii (grafika poniżej) zapewnia w prosty i błyskawiczny sposób pełną
identyfikowalność produktów.

TAK – tworzymy jeden wspólny zintegrowany system
Platforma integracyjna ION zapewnia możliwość łatwego połączenia wszystkich systemów
informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik z
jednego pulpitu na swym komputerze może mieć dostęp do wszystkich tych systemów. Przykłady
takich systemów, to, oprócz Infor M3, na przykład WMS (zaawansowane zarządzanie magazynem) ,
PLM (zarządzanie cyklem życia produktu) , MES (bezpośrednie połączenie z automatyką
przemysłową) i wiele innych. Takie rozwiązania w sposób znaczący zwiększa efektywność działania
przedsiębiorstwa i zmniejsza inwestycję poniesioną na specyficzne rozwiązania informatyczne.
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TAK – przynosimy konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa
Wdrożenie rozwiązania bazującego na Infor M3 przynosi następujące korzyści:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zintegrowane zarządzenie procesami (spójne dane w całym przedsiębiorstwie),
pełna kontrola on-line całego przedsiębiorstwa,
automatyczne rozliczenie dostaw mleka,
kontrola zawartości tłuszczu i białka na każdym etapie składowania i produkcji,
kontrola ważności receptur,
rejestracja użycia surowców zamiennych,
automatyczne planowanie wyrobów ubocznych i ko-produktów,
planowanie potrzeb materiałowych i produkcji w oparciu o prognozy, stany minimalne i
rzeczywiste zlecenia sprzedaży,
pełne rozliczenie kosztów zlecenia,
pełne śledzenia partii,
alokacja produktów dla danego odbiorcy,
pełne śledzenie daty ważności produktu,
wyliczenie TKW i marży na produkcie
wymuszona kontrola jakości w wybranych punktach
procesu dostawy, produkcji, wysyłki
wgląd w bieżący stan magazynów,
pełna ewidencja transakcji logistycznych, również w księgowości,
pełna ewidencja i amortyzacja środków trwałych,
pełne prognozowanie przepływu środków pieniężnych z uwzględnieniem stanu obecnego,
zadecydowanych i planowanych transakcji,
budżetowanie i śledzenie wykonania budżetu z dowolną dokładnością, możliwość
automatycznych operacji bank <-> klient,
pełna ewidencja, kontrola zobowiązań i należności...

... co prowadzi do lepszego zadowolenia klientów (potencjalnie do wyższej sprzedaży) i lepszej
kontroli kosztów (potencjalnie zmniejszenie kosztów), a więc bezpośrednio przekłada się na lepszy
wynik przedsiębiorstwa.

TAK – wdrażamy system szybko i bez ryzyka niepowodzenia
System Infor M3 budowany jest pod potrzeby branży mleczarskiej. PCC posiada doświadczony zespół
wdrożeniowy, pracujący z systemem od ok. 20 lat. Wykorzystujemy wypróbowane metodyki
wdrożenia - i nasze wdrożenia kończą się sukcesem. W polskim przedsiębiorstwie mleczarskim Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej system Infor M3 został wdrożony w ciągu 7 m-cy i już od 2015
roku funkcjonuje bezproblemowo.
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