
Yourcegid Manufacturing 
ROZWIĄZANIA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA

DEDYKOWANE PROFESJONALISTOM Z BRANŻY 

SAMOCHODOWEJ

Jeśli Twoja fi rma działa na bardzo konkurencyjnym 
rynku międzynarodowym, to z pewnością zarząd

i akcjonariusze stawiają przed Tobą takie wyzwania, jak:

Ciągła redukcja kosztów, poprawa, jakości produktów 

oraz terminowość dostaw. Aby pozostać konkurencyjnym, 

potrzebujesz rozwiązań, które poprawią produktywność

i zwiększą wydajność.

Dzięki doświadczeniu w branży samochodowej, fi rma Cegid  jest 

w stanie zaproponować Ci rozwiązanie dostosowane do Twojego 

obszaru działania, a co ważniejsze odpowiadające potrzebom 

Twoich klientów w stopniu większym niż dotychczas.

 Potrafi my sprostać Twoim potrzebom

Ograniczenia w zakresie zarządzania, oszczędność kosztów, 

wzrost efektywności, elastyczność procesu produkcji, 

przewidywanie trendów i prognozowanie - istnieje wiele 

czynników, które mogą komplikować bieżącą działalność fi rmy, 

dlatego tak istotne jest wdrożenie systemu ERP łatwo dającego 

się przystosować do Twoich potrzeb.

Przygotowany z myślą o podwykonawcach i producentach 
sprzętu samochodowego, system Yourcegid Manufacturing 

jest w stanie sprostać wymaganiom Twojej fi rmy, byś mógł 

uzyskiwać lepsze wyniki.

Dzięki współpracy z fi rmami GALIA i TENOR Conseil możemy 

zapewnić zastosowanie najlepszych z możliwych odpowiednich 

standardów (certyfi kat GALIA, EDI - elektroniczna wymiana 

danych, praktyka w zakresie logistyki), jak również precyzyjnie 

zaplanować zarządzanie przepływem danych (KANBAN) oraz 

wdrożyć normę ISO/TS 16949.

Z naszymi rozwiązaniami, dostaniesz narzędzia by móc
z sukcesem zarządzać biznesem.

www.cegid.com/manufacturing

BRANŻA MOTORYZACYJNA

 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

•  Zarządzanie danymi statystycznymi

•  Zarządzanie kolejnością zamówień przy wykorzystaniu 

EDI w systemach DELJIT, DELFOR

•  Generowanie AVIEXP i INVOIC

Obsługa zamówień

• Kwalifi kacja dostawców

• Opisy Produktów/Dostawców

• Zarządzanie relacjami i ocena dostawców

• Monitorowanie zapasów i dostaw

• Zarządzanie formularzami zamówień

Zarządzanie produkcją
•  Tworzenie kosztorysów

•  Monitoring poprawek

•  Monitorowanie kolejności etapów

•  Symulacja czasu realizacji (prognozowanej/ terminowej)

•  Narzędzia planowania wydajności produkcji ciągłej/ 

nieciągłej 

•  Planowanie procesów

•  Śledzenie oczekiwanego i aktualnego czasu produkcji 

•  Kontrola zasobów kadrowych

•  Bilans produkcji i niezgodności kosztów 

•  Monitorowanie urządzeń produkcyjnych (CMMS)

•  Kontrola umiejętności pracowników (Zarządzanie 

kompetencjami)

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)

• Przechowywanie i drukowanie raportów kontrolnych

•  Śledzenie zmienności towarów i siły roboczej ( kto, co, 

kiedy? )

•  Bezpieczny dostęp do systemu informatycznego 

(przygotowanie, modyfi kacja, kontrola, prawa dostępu

w zależności od 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 towaru przy pomocy kodów 

kreskowych

•  Identyfi kacja wsteczna i przyszłościowa

•  Zapasy zablokowane lub zatrzymane do kontroli jakości

•  Certyfi kat CCPU 

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  

Siła partnerstwa na rynku samochodowym

Jako partner fi rmy Tenor EDI Services  oraz część 

fi rmy GALIA od kilkunastu lat, Cegid dostarcza system 

informatyczny do zarządzania dostosowany do potrzeb 

branży przemysłu samochodowego. Cegid jest również 

partnerem ODETTE International Conferences 2011.

GALIA to organizacja 

odpowiedzialna za tworzenie 

standardów i zaleceń 

umożliwiających łatwiejszą 

wymianę takich danych, jak:

-  w obszarze logistyki: prognozowanie dostaw, 

pakowanie, paletyzację i znakowanie 

-  w obszarze inżynierii: wymiana danych technicznych 

pomiędzy doradcami technicznymi

-  w obszarze E-business: wiadomości EDI, fi zyczna 

dematerializacja faktur, zatwierdzenie rozwiązań Web 

EDI 

TENOR EDI Services (usługi 

elektronicznej wymiany danych 

i specjalista e-biznesowy

w zakresie elektronicznych relacji B2B) jest autorem 

i dostawcą usług EDI/Web EDI eCar®, działa w ponad 

40 krajach. Swoje usługi adresuje do fi rm z branży 

motoryzacyjnej, lotniczej, sektora dystrybucji w FMCG, 

dostawców logistycznych.

Dzięki partnerstwu z tą fi rmą jesteśmy w stanie 

zaoferować szeroką gamę rozwiązań opracowanych

z myślą  o oczekiwaniach branży motoryzacyjnej.

MANUFACTURING
Software for Business

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


