PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

MANUFACTURING
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Yourcegid Manufacturing siłą
napędowąTwojej działalności
- od etapu projektowania po
dostawę produktu do klienta.

Produkcja

Zarządzanie
relacjami z klientem

Planowanie

Elektroniczna i radiowa
wymiana danych

Analizy biznesowe

Prognozowanie
popytu

Optymalizacja
zasobów

Informatyczne systemy
utrzymania ruchu

Zarządzanie
projektem

Finanse

Obsługa
posprzedażowa

Zarządzanie cyklem życia
produktu/Zarządzanie zasobami
przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo jest jedyne w swoim rodzaju. Każde ma
inne, unikalne potrzeby wynikające z prowadzonej działalności, jak i
środowiska pracy. Tworząc Yourcegid, od początku myśleliśmy o tym
by sprostał wszelkim wyzwaniom oraz indywidualnym potrzebom
naszych Klientów.
Nasi pracownicy dokładają starań by dostarczyć usługę na najwyższym
poziomie, czyli takim, jakiego oczekują nasi Klienci.
Yourcegid jest bowiem tak wyjątkowy, jak Twoja firma.

SPIS TREŚCI
Yourcegid Manufacturing - zintegrowany system dostosowany do potrzeb Twojej firmy

4

Kompleksowy system informatyczny UMOŻLIWIAJĄCY OCENĘ SYTUACJI FIRMY
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Nasze kompetencje
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Doradztwo profesjonalnego zespołu o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu	
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Międzynarodowa sieć wsparcia technicznego
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Yourcegid manufacturing,
SYSTEM ZARZĄDZANIA ODZWIERCIEDLAJĄCY
POTRZEBY TWOJEJ FIRMY

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań
dla francuskiego biznesu, jednym z
najbardziej zaufanych partnerów na
bardzo konkurencyjnym rynku firm
produkcyjnych. Naszymi klientami jest
2300 producentów, zlokalizowanych na
całym świecie.
Rozwiązania Yourcegid Manufacturing
opracowane zostały z myślą o potrzebach
przedsiębiorstw produkcyjnych, dzięki
czemu firmy z nich korzystające mogą
być pewne, że ich proces produkcji, na

PLANOWANIE
PRODUKCJA
ZARZĄDZANIE

każdym etapie, będzie spełniał najwyższe
normy jakości. System oferuje szeroki
zakres funkcjonalności: od zarządzania
zamówieniami, zasobami, sprzedażą,
danymi
technicznymi,
procesem
outsourcingu,
przez
monitorowanie
produkcji, EDM, PLM, zaawansowane
funkcje
planowania,
zarządzanie
łańcuchem
dostaw,
prognozowanie
popytu, po CRM, serwis posprzedażowy,
łącza radiowe, EDI, itp.

« Podejmowanie
właściwych decyzji
za każdym razem
dzięki precyzyjnemu
określeniu potrzeb
Twojego biznesu »
Kluczowe dane:

WDROŻENIE
+

I 2300 producentów korzystających z
rozwiązań Yourcegid Manufacturing
I 8 wersji językowych systemu
I Dostępność w 34 krajach

Ponad 2300 firm produkcyjnych
na świecie korzysta z naszych rozwiązań
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Yourcegid MANUFACTURING,
GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI,
NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCJI

Yourcegid Manufacturing zaspokaja najbardziej wygórowane oczekiwania i zmieniające się
potrzeby firm produkcyjnych. System ułatwia zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi:
od projektowania produktu po jego dostawę do klienta; od wyboru dostawców po określenie
odbiorców, zarówno na rynkach lokalnych, jak i zagranicznych.
Yourcegid Manufacturing jest rozwiązaniem elastycznym, które można przystosować do
specyficznych wymagań, zarówno małych jak i dużych producentów. Zaangażowanie naszych
wysoko wykwalifikowanych zespołów gwarantuje powodzenie każdego projektu, dając
jednocześnie pewność, że dostarczone rozwiązania będą dopasowane zarówno do potrzeb firmy,
jak i specyficznych uwarunkowań jej działania (ramy czasowe, budżet, zakres funkcjonalności,
posiadane rozwiązania techniczne itd.).
SPRZEDAŻ

Szacowanie potrzeb
klientów poprzez tworzenie
prognoz sprzedaży
(pozwala uniknąć przerw
w zaopatrzeniu i redukuje
jego koszty).

« Wspieramy Cię od fazy
projektowania po etap dostawy
produktu do klienta »

DOSTAWA

Korzyści wynikające z
wykorzystania dedykowanych
rozwiązań EDM/PLM. Umożliwiają
zaprojektowanie najlepszych
produktów, bezpieczne
udostępnianie dokumentów
i wykorzystanie wszystkich
atutów spółki.

LINIA PRODUKCYJNA

SUROWCE

Zarządzanie przepływem
materiałów: procesy
dostawy i inwentaryzacji.
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Planowanie i zarządzanie
produktem podczas całego cyklu
produkcyjnego: zarządzanie
harmonogramem produkcji
i dostępnymi zasobami,
zarządzanie zamówieniami
i zapasami, kontrola produkcji i
analiza wydajności.

MANUFACTURING

NASZE
KOMPETENCJE
Jesteśmy ekspertem w dziedzinie usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych oraz
przewidywaniu zmian w nich zachodzących. Dzięki ścisłej i bieżącej współpracy z naszymi klientami
i liderami branży, posiadamy wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk biznesowych, gwarantującą, iż
nasze rozwiązania będą odpowiadać oczekiwaniom Twojej firmy.

« Wszechstronność oferty »
Wszystkie
nasze
rozwiązania
zostały
zaprojektowane we współpracy z liderami
branż:
motoryzacyjnej,
lotniczej,
nauk
przyrodniczych i przemysłu zaawansowanych
technologii. Nasze doświadczenie, zdobyte
podczas wielu wdrożeń, umożliwia pełne
dostosowanie oferowanych rozwiązań do
wszystkich wymogów Twojej firmy.

« Yourcegid Manufacturing
to odpowiedź na Twoje
oczekiwania »
I Zmniejszenie kosztów produkcji,
optymalizacja procesu zakupów
i zarządzania zapasami
I Wsparcie procesu produkcji, realizacja
działań w ustalonym terminie
I Sprzedaż produktu po oczekiwanej
przez Ciebie cenie
I Zwiększenie wolumenu sprzedaży
i poziomu rentowności
I Zmniejszenie zapotrzebowania na siłę
roboczą
I Synchronizacja przepływu towarów
i informacji
I Zabezpieczenie obiegu dokumentacji
technicznej i biznesowej
I Zarządzanie działalnością w
zagranicznych oddziałach firmy
I Usprawnienie procesu podejmowania
właściwych decyzji

MANUFACTURING

WIARYGODNOŚĆ:
Cegid jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla
francuskich przedsiębiorstw. Naszymi klientami
jest 2300 producentów z całego świata.
Z naszymi partnerami biznesowymi pracujemy
długoterminowo, dzięki czemu mogą być pewni,
że rozwiązania, z których korzystają będą na
bieżąco aktualizowane.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ:
Rozwiązania
Yourcegid
Manufacturing
charakteryzuje
unikalne
połączenie
funkcjonalności, która spełnia wszystkie potrzeby
biznesowe. System umożliwia zarządzanie
stanami magazynowymi, kontrolą jakości,
procesem pakowania, wysyłek i dostaw, oraz
pomaga w utrzymaniu optymalnego poziomu
rentowności. Ponadto, nasz system oferuje
możliwość śledzenia procesów oraz daje wgląd
w kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).
Podsumowując, Yourcegid Manufacturing ułatwia
zarządzanie całym procesem produkcji.

INTUICYJNOŚĆ I ERGONOMIA:
Oferowane rozwiązania dostosowane są
do potrzeb firm o różnej wielkości (zarówno
małych, średnich, jaki korporacji), a ich
obsługa jest niezwykle intuicyjna, co znacznie
ogranicza czas potrzebny na przeprowadzenie
niezbędnych szkoleń.
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PROFESJONALNY ZESPÓŁ,
O BOGATYM I RÓŻNORODNYM DOŚWIADCZENIU,
ZAWSZE GOTOWY BY CI POMÓC
Cegid pomoże rozwinąć
Ci skrzydła
By wesprzeć Twoją firmę w osiągnięciu sukcesu,
Cegid połączył siły z najlepszymi fachowcami w
wielu dziedzinach, takich jak: EDI, RFID-Radio,
dematerializacja, CAD, zarządzanie czasem,
e-Commerce.

« Nasza aplikacja jest tym,
czego potrzebujesz »

Alpha 3i
Abisse
Avenao 3D
Axemble
AXSOLU
BlueWay
Cetim
Creative IT
Esker
HP
Hub One
Infflux
Isi-Com
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Keonys
Microsoft
Nomalys
Orange
Pertilience
Radan
RS
Siveco
Swing Mobility
Techform
EverHSE
Tenor EDI ServiceS

INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA
Projektując nasze rozwiązania, kierujemy się zasadą pełnego wykorzystania posiadanej przez
nas wiedzy z obszaru IT w celu stworzenia technologii jak najlepiej dostosowanej do potrzeb
przedsiębiorstw przemysłowych.

« YOURCEGID MANUFACTURING INTELLIGENCE TO SYSTEM
ZARZĄDZANIA, KTÓRY POZWOLI CI SPOJRZEĆ NA TWÓJ BIZNES Z
INNEJ PERSPEKTYWY »
Bądź liderem
Zarządzaj firmą dzięki dostępnemu i wydajnemu
narzędziu, dostarczającemu Ci użytecznych
informacji, które możesz przeanalizować w
mgnieniu oka.
Nasze zespoły projektowe stworzyły przyjazne
rozwiązanie typu plug & play wspierające
podejmowanie decyzji i umożliwiające Ci
sprawne zarządzanie w każdym momencie.
W dowolnym czasie możesz uzyskać dostęp
do wiarygodnych analiz, by śledzić postęp
wykonywanych działań. Wszelkie wskaźniki są
łatwo dostępne zarówno na komputerze (PC,
Mac), jak i na tablecie czy smartfonie.

Software for Business

MANUFACTURING
INTELLIGENCE

YOURCEGID MANUFACTURING
INTELLIGENCE TO DOSTĘPNE DLA
WSZYSTKICH NARZĘDZIE
DO ZARZĄDZANIA

« KORZYSTAJĄC ZE ZINTEGROWANEGO
NARZĘDZIA ANALIZY POZNASZ SEDNO
SPRAWY »
PRZYKŁAD
Wkrótce rozpocznie się spotkanie handlowe, a Ty
nie masz zbyt wiele czasu. Jedno spojrzenie i dzięki
Cegid widzisz najważniejsze dane wyróżnione
kolorami. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
ukazują istniejące rozbieżności w budżecie. Dzięki
zintegrowanemu narzędziu do analizy wiesz, w
czym tkwi sedno sprawy, co ułatwi Ci prowadzenie
spotkania. Możesz wybrać najlepiej sprzedające się
produkty, pokazać istotne różnice lub też wskazać
nawet niewielkie spadki koniunktury, mogące
sygnalizować niekorzystny trend. Na podstawie
uzyskanych danych możesz nawet przewidzieć
potencjalną sytuację kryzysową!
Po spotkaniu, bez problemu sporządzisz raporty dla
jego uczestników, przedstawiające plan działania
sporządzony przez Twój zespół. Następnie, możesz
też wyeksportować go do programu Excel, aby
udostępnić wybrane informacje osobom spoza
zespołu projektowego. W ten sposób wszyscy
zainteresowani otrzymują dostęp do informacji z
tego samego, wiarygodnego źródła.
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« YOURCEGID MANUFACTURING
NA ŻĄDANIE – POZWÓL NAM
ZAJĄĆ SIĘ TWOIM SYSTEM IT »

Software for Business

MANUFACTURING
ON DEMAND

Smart Client i SAAS
Cegid jest jedną z pierwszych firm oferującą
rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcyjnych
w czasie rzeczywistym, dzięki technologii
<<Web Access>> i SaaS / On demand.
Poprzez zapewnienie dostępu do aplikacji za
pośrednictwem
przeglądarki
internetowej,
model „na żądanie” nie wymaga instalacji na
komputerach użytkowników, jeśli mają oni stały
dostęp do Internetu. Pozwala to na natychmiastowe
korzystanie z aplikacji, bez konieczności czekania
na czasochłonne wdrożenie.
To nowe rozwiązanie szczególnie wspiera
rozwijające się dopiero firmy, które poszukują
sprawdzonych
narzędzi
do
zarządzania
procesem produkcji. Nie bez znaczenia są zalety
wynikające ze stosowania rozwiązania w modelu
SaaS. To przede wszystkim: mniej ograniczeń
technicznych, wydajny i doskonale zabezpieczony
system IT oraz brak nieprzewidzianych wydatków.

Dostępne i połączone
rozwiązania
Zespoły R&D firmy Cegid stale udoskonalają
istniejące rozwiązania oraz pracują nad ich
dostępnością, innowacyjnością i współdziałaniem
z dostępnymi produktami. Co istotne, rozwiązania
Yourcegid Manufacturing można łatwo dostosować
do istniejącej infrastruktury informatycznej,
w sposób niezakłócający działania obecnie
stosowanych narzędzi. Co więcej, są one gotowe
do użycia zaraz po wdrożeniu.
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INTERNA
Wspieramy Twój rozwój i sukces
na całym świecie
Cegid to połączenie eksperckiej wiedzy najwyższej
klasy z międzynarodowym zasięgiem. Nasze biura
znajdują się w: Paryżu, Nowym Jorku, Barcelonie,
Madrycie, Mediolanie, Londynie, Casablance, Dubaju,
Shenzhen, Szanghaju, Hongkongu, Tokio, Sao
Paulo i Moskwie. Ponadto, współpracujemy z siecią
certyfikowanych dystrybutorów naszych rozwiązań,
obecnych na całym świecie.

« NASZE MIĘDZYNARODOWE
ZAANGAŻOWANIE »
Nasze rozwiązania dostosowujemy do
lokalnych uwarunkowań i potrzeb
naszych Klientów, biorąc pod uwagę
stosowane na danym rynku dobre
praktyki, przepisy prawa podatkowego
i zasady księgowości.

KLUCZOWE ATUTY CEGID
I Numer 1. na francuskim rynku firm
dostarczających specjalistyczne
oprogramowania dla przedsiębiorstw
I Firma obecna w 34 krajach
I Aplikacja dostępna w 8 językach
I 13 oddziałów i biur na całym świecie
I 25 międzynarodowych partnerów
I 2300 przedsiębiorstw korzystających
z rozwiązań Cegid
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www.cegid.com/manufacturing
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