
Yourcegid Manufacturing 
ROZWIĄZANIA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA 

IT DLA SPECJALISTÓW ZAAWANSOWANYCH 

TECHNOLOGII.

Branża technologii zaawansowanych odnotowała znaczący 
wzrost w okresie ostatnich kilkunastu lat. Stała się bardzo 

istotnym wsparciem dla fi rm chcących się dynamicznie 
rozwijać, szczególnie zaś dla tych, które działają na bardzo 
konkurencyjnym i niestabilnym rynku.

Wiedząc, przed jakimi wyzwaniami stoi Twój biznes, fi rma 

Cegid oferuje rozwiązanie, idealnie dopasowane do Twoich 

specyfi cznych potrzeb.

 Wsparcie rozwoju

Działając w branży zaawansowanych technologii, ściśle 
współpracujesz z podmiotami z sektora elektroniki, 
elektrotechniki, mechatroniki, inżynierii, jak również
z producentami maszyn i narzędzi.

Nawet, jeśli Twój biznes rozwija się dynamicznie, to nadążając 

za postępem technologicznym Twoich klientów, musisz 

nieustannie dostosowywać swoją ofertę. To zaś wymaga 

lepszego zarządzania jakością, kosztami i czasem dostaw, 

a także często zmusza Cię do integracji nowych standardów 

środowiskowych (REACH, ROHS), wprowadzania zmian w 

katalogach producentów oraz wielodziedzinowych źródłach 

zaopatrzenia.

Dzięki współpracy z fi rmą Pertilience, możemy 
zagwarantować, iż wszelkie Twoje działania zawsze 
będą zoptymalizowane. Wykorzystując nasze skuteczne i 

skalowalne rozwiązania, natychmiast zauważysz jak dużo 

czasu możesz codziennie zaoszczędzić. Wszystko to dzięki 

dedykowanemu i scentralizowanemu systemowi ERP, 

zautomatyzowanej w pełni procedurze zakupów, oraz łatwej 

kontroli łańcucha dostaw.

www.cegid.com/manufacturing

High Tech

 Yourcegid Manufacturing, wartością dodaną na 
każdym etapie

Zarządzanie sprzedażą

•  Monitorowanie obecnych i przyszłych klientów

•  Monitorowanie zdarzeń i możliwości ich wystąpienia

•  Monitorowanie ofert, zamówień, dostaw i płatności

•  Monitorowanie sytuacji rynkowej i planowanie zamówień

•  Wstępne statystyki

•  Zarządzanie posprzedażowe, gwarancja lokalnego wsparcia

•  Specyfi kacja techniczna artykułów

Obsługa zamówień
•  Kontrola kwalifi kacji dostawcy 

•  Identyfi kacja zestawień produkt-dostawca

•  Zarządzanie podobnymi produktami 

•  Monitorowanie i klasyfi kowanie dostawców

•  Monitorowanie zapasów i dostaw

•  Zarządzanie zaległymi zamówieniami dostawców

•  Zarządzanie współwykonawcami

Zarządzanie produkcją
•  Zarządzanie wielopoziomowym zestawieniem materiałowym

•  Tworzenie kosztorysów

•  Monitorowanie zmian  kursów i wskaźników

•  Zarządzanie produkcją całego asortymentu 

•  Symulacja scenariuszy wcześniejszych/późniejszych dostaw

•  Narzędzia planowania wydajności produkcji ciągłej/ nieciągłej 

•  Śledzenie oczekiwanego i aktualnego czasu produkcji 

•  Raporty produkcji i niezgodności kosztów

• Monitorowanie urządzeń produkcyjnych (CMMS)

• Sprawdzanie kwalifi kacji pracownika

MANUFACTURING
Software for Business
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Zarządzanie jakością
•  Zarządzanie roszczeniami i naruszeniami (niezgodnościami)

•  Kontrola dokumentacji z różnych obszarów (zakupy, sprzedaż, 

produkcja)

•  Zarządzanie kontrolą jakości (od momentu przyjęcia 

materiału oraz w trakcie wytwarzania)

•  Drukowanie i archiwizacja raportów kontrolnych

•  Bezpieczny dostęp do systemu informatycznego 

(przygotowanie, modyfi kacja, konsultacja, prawa dostępu

w podziale na grupy produktów, prawo dodania/usunięcia

z ewidencji zasobów magazynowych)

•  Obieg dokumentów, EDM (Zarządzanie Dokumentami 

Elektronicznymi), 

•  PLM (Zarządzanie cyklem życia produktów)

Identyfi kowanie

•  Identyfi kacja partii produktu przy pomocy kodów 

kreskowych 

•  Pełna identyfi kowalność wytwarzania i zbytu

•  Monitorowanie przestojów

International Head Offi  ce, 

52 quai Paul Sédallian 69279 Lyon Cedex 09 - France

T : +33 (0)4 26 29 50 00 

E : contact@cegid.com 

W : www.cegid.com/manufacturing

Ponad 2 300 producentów używa na 

co dzień w swojej pracy Yourcegid 

Manufacturing Solution

O Cegid

To twórca rozwiązań dedykowanych przedsiębiorstwom by zwiększać ich wydajność 
i rozwój. Wiodący we Francji dostawca programów do zarządzania, którego wartość 
sprzedaży w 2011 roku wyniosła 263, 8 milionów euro. Zatrudnia ponad 2  000 
pracowników i ma blisko 400 000 użytkowników we w Francji i zagranicą. Posiada 
oddziały w Paryżu, Nowym Jorku, Barcelonie, Madrycie, Mediolanie, Londynie, 
Casablance, Shenzhen, Szanghaju, Hongkongu i Tokio. Ponadto, współpracuje
z globalną siecią certyfi kowanych dystrybutorów swoich rozwiązań, by wspierać 
międzynarodowy rozwój swoich klientów. 

Cegid zbudował swoje know-how w oparciu o specjalizację biznesową (produkcja, 
usługi, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, budżet administracyjny, audytorzy 
księgowi, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, sektor publiczny) i wiedzę branżową 
(fi nanse, podatki, zarządzanie wynikami, zasoby kadrowe). Rozwiązania Yourcegid 
dostępne są również na żądanie (on-demand), w oparciu o model SaaS i adresowane 
są do fi rm różnej wielkości.

www.cegid.com

Firma Pertilience, jako 
dostawca oprogramowania do 
zarządzania zamówieniami, 

rozumie wyzwania, jakie stoją przed Tobą w procesie 
zarządzania zakupami i relacjami z dostawcami. Aby 
zaoszczędzić Twój czas i pieniądze, fi rma Cegid w swoim 
rozwiązaniu korzysta z doświadczeń partnera, jakim jest 
Pertilience,

Od teraz bez problemu możesz zarządzać całym 
procesem zakupów dzięki:
- Automatycznej konsultacji
-  Zbieraniu i dzieleniu się informacjami o dostawcach

z innymi uczestnikami rynku.
-  Obszernej bazie danych o dostawcach, która pozwala 

uzyskać najlepsze oferty.
- Monitorowaniu i klasyfi kacji relacji z dostawcami.
-  Archiwizowaniu wszystkich transakcji z funkcją audytu

i zapamiętywania ich przebiegu.
-  Szybkiej kalkulacji oszczędności, ocenie wydajności oraz 

ocenie obsługi Twojej fi rmy.

Pamiętaj, że dobrze zarządzany proces zakupów 
będzie wartością dla Twojej organizacji i mieć będzie 
niebagatelny wpływ na jej zyskowność.
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