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PRZEMYSŁ LOTNICZY

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
DEDYKOWANE BRANŻY LOTNICZEJ

D

ynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy, od
kilkunastu lat jest siłą napędową sektora przemysłowego
i cechuje się wyjątkowym dążeniem do doskonałości.
Branża ta działając zgodnie z cyklami koniunktury jest
szczególnie podatna na wahania w gospodarce i niestabilną
sytuację geopolityczną, która podyktowana jest zmianami
cen ropy na rynku i wpływa na wysokość stóp procentowych.
Niepewna zaś przyszłość sektora transportu lotniczego i coraz
bardziej restrykcyjne przepisy energetyczne i środowiskowe
oraz wysokie ryzyko wpływają na rozwój tego biznesu i mają
istotny wpływ na wprowadzanie nowych produktów na rynek.
Zaawansowana technologia gwarantująca wysoki
poziom bezpieczeństwa
Jako podwykonawca pierwszego, drugiego lub trzeciego
stopnia albo producent sprzętu lotniczego specjalizujący się
w takich obszarach, jak: mechanika precyzyjna, wytwarzanie
wysokiej jakości blachy, odlewanie metalu, produkcja wyrobów
z tworzywa sztucznego, lotnicze instalacje elektryczne
i elektroniczne, z pewnością w swojej codziennej pracy
zobowiązany jesteś przestrzegać wielu restrykcyjnych regulacji.
Zapewne musisz liczyć się również z redukcją kosztów oraz
wydłużaniem się czasu dostaw materiałów z jednej strony
a koniecznością skracania czasu transportu Twojego towaru
z drugiej. To wszystko powoduje, że czujesz rosnącą presję,
by coraz lepiej spełniać oczekiwania i być jeszcze bardziej
produktywnym.
Dzięki naszym kompetencjom osiągniesz zamierzone
cele strategiczne
Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania, które stoją przed Twoją
ﬁrmą mają wpływ na decyzje, które podejmujesz, dlatego
jednym z naszych priorytetów jest dostarczanie wysokiej jakości
rozwiązań z obszaru zarządzania, które są idealnie dopasowane
do potrzeb Twojej ﬁrmy. Nasze rozwiązania zgodne są ze
standardami: EN 9100, 9110, 9020 oraz ISO 9001, ISO 14 000,
a wszystko po to, byś mógł zarządzać procesami, jakością
i identyﬁkacją, a także optymalizować koszty i czas dostaw.
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Tworzymy wartość dodaną na każdym etapie
Zarządzanie sprzedażą
• Zarządzanie relacjami z obecnymi i przyszłymi klientami
• Monitorowanie zdarzeń i możliwości ich wystąpienia
• Śledzenie ofert, zakupów, dostaw i płatności
• Monitorowanie rynku
• Monitorowanie perspektyw (plany biznesowe i dotyczące
branży, plany produkcji, prognozowanie zamówień)
• Zarządzanie danymi statystycznymi
• Specyﬁkacja techniczna produktów
• EDI System elektronicznej wymiana danych dla branży
lotniczej
Obsługa zamówień
• Kontrola kwaliﬁkacji dostawcy
• Identyﬁkacja zestawień produkt-dostawca
• Zarządzanie produktami podobnymi
• Monitorowanie i klasyﬁkowanie dostawców
• Monitorowanie zapasów i dostaw
• Zarządzanie zaległymi zamówieniami od dostawców
• Zarządzanie współwykonawcami
Zarządzanie produkcją
• Wielopoziomowe zarządzanie 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 kwaliﬁkacji pracownika

MANUFACTURING
Zarządzanie jakością

Software for Business

• Zarządzanie roszczeniami i naruszeniami
(niezgodnościami)
• Kontrola dokumentacji z różnych obszarów (zakupy,
sprzedaż, produkcja)
• Zarządzanie kontrolą jakości (od momentu przyjęcia
materiału oraz w trakcie wytwarzania)
• Monitorowanie przyrządów pomiarowych
• Przechowywanie i drukowanie raportów kontrolnych
• Bezpieczny dostęp do systemu informatycznego
(przygotowanie, modyﬁkacja, 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)
Identyﬁkowanie
• Identyﬁkacja partii towaru przy pomocy kodów kreskowych
• Pełna identyﬁkowalność wytwarzania i zbytu
• Monitorowanie przestojów
• Modyﬁkowanie certyﬁkatów materiałowych

Ponad 2 300 producentów używa na
co dzień w swojej pracy Yourcegid
Manufacturing Solution

To twórca rozwiązań dedykowanych przedsiębiorstwom zwiększających 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 certyﬁkowanych dystrybutorów swoich rozwiązań, wspierając
międzynarodowy rozwój swoich klientów.
Cegid zbudował swoją wiedzę i doświadczenie w oparciu o specjalizację biznesową
(produkcja, usługi, sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna, budżet administracyjny,
audytorzy księgowi, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, sektor publiczny) i wiedzę
branżową (ﬁnanse, podatki, zarządzanie wynikami, zasoby kadrowe). Rozwiązania
Yourcegid dostępne są również na żądanie (on-demand), w oparciu o model SaaS
i adresowane są do ﬁrm różnej wielkości.
www.cegid.com
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