Epicor dla produkcji

Epicor ERP:
Kinetic

Epicor Kinetic

Jesteśmy tu by
wspierać ciężko
pracujące zespoły,
dzięki którym świat
idzie do przodu
Od prawie 50 lat firma Epicor ramię w ramię
współpracuje z klientami, poznając ich działalność niemal tak gruntownie, jak oni sami
— opracowując specjalizowane branżowe rozwiązania programistyczne i usługi, dzięki którym mogą lepiej prowadzić swoją działalność
Pracujemy z Państwem, dla Państwa.
Nasi klienci to firmy, które produkują, dostarczają i sprzedają rzeczy, z których wszyscy korzystamy. Ufają firmie Epicor, która pomaga im lepiej
prowadzić działalność. Pracując ramię w ramię
z naszymi klientami, poznajemy ich działalność
niemal tak dogłębnie, jak oni sami. Nasze innowacyjne pakiety rozwiązań są starannie dobierane do potrzeb klientów i tworzone z myślą
o elastycznym reagowaniu na szybko zmieniającą się rzeczywistość, w której się poruszają.
Przyspieszamy realizację ambicji dowolnego
klienta, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój
i transformację, czy po prostu o zwiększenie wydajności i efektywności. To właśnie dzięki temu
stajemy się nieodzownymi partnerami dla najważniejszych firm na świecie.
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Business Intelligence i analityka

Globalne zarządzanie działalnością

- Raporty / kokpity operacyjne
- Analityka opisowa (kokpity sprawozdawcze
użytkowników biznesowych i finansowych)
- Analityka diagnostyczna (karty ocen / KPI,
planowanie finansowe)
- Analityka predykcyjna (przewidywanie)

-

 arządzanie wielozakładowe
Z
Zarządzanie wielowalutowe
Zarządzanie wieloma obiektami na świecie
Zarządzanie danymi wielojęzycznymi
Zarządzanie danymi podstawowymi
Wdrożenia skalowalne
Globalne silniki
Sprawozdania elektroniczne
Pakiety Country Specific Functionality (CSF)
Moduł Application Studio
Automatyzacja podatkowa
Zarządzanie zasobami

Epicor dla produkcji
Zarządzanie serwisem i zasobami

Zarządzanie finansami

- Zarządzanie serwisem
- Numery zwrotów (RMA)
- Zarządzanie kontraktami serwisowymi
i gwarancjami
- Zarządzanie sprawami
- Zarządzanie konserwacją
- Zarządzanie serwisem terenowym

-

Zarządzanie produkcją
-

Zarządzanie zadaniami
Produkcja zaawansowana
Produkcja odchudzona Kanban
Zbieranie danych
Zaawansowane MES
Zapewnianie jakości
System zarządzania jakością (QMS)

Zarządzanie łańcuchem dostaw
- Zarządzanie zakupami
- Zaawansowane zarządzanie
zapotrzebowaniami
- Portal Supplier Connect
- Zarządzanie relacjami z dostawcami
- Zarządzanie zapasami
- Zaawansowane zarządzanie materiałami
- Zaawansowane jednostki miary
- Wysyłki i przyjęcia
- Oprogramowanie Quick Ship
- Gospodarka magazynowa
- EDI i B2B z dostawcami

Silniki globalne
Księga główna
Należności
Zobowiązania
Automatyzacja zobowiązań
Zarządzanie zapotrzebowaniami
Planowanie i analizy finansowe
Odkrywanie danych
Sprawozdania elektroniczne
Obsługa kart płatniczych
Credit i windykacja
Opusty
Automatyzacja podatkowa
Zarządzanie zasobami

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
-

Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie marketingiem
Zarządzanie leadami i okazjami
Zarządzanie sprawami
Aplikacja CRM Mobile
Integracja z Salesforce®.com

Zarządzanie sprzedażą
-

Zarządzanie oszacowaniami i kosztorysami
Obsługa zamówień
Automatyzacja zleceń sprzedaży
Zarządzanie EDI/popytem
Terminale płatnicze
Moduł Commerce Connect
Moduł Dealer Network Portal
Konfigurowanie ofert cenowych

Planowanie i harmonogramowanie
-

Prognozowanie
Główny Harmonogram Produkcji
Narzędzie Epicor Smart Demand Planner
Planowanie zapotrzebowania
materiałowego
- Harmonogramowanie i zarządzanie
zasobami
- Zaawansowane planowanie
i harmonogramowanie
- Harmonogramowanie w oparciu o moce
skończone, nieskończone i ograniczone

Zarządzanie produktami
-

Zestawienia materiałowe (BOM)
Ścieżki produkcji
Zmiany konstrukcyjne i kontrola wersji
Zarządzanie dokumentami
Integracja z CAD
Zarządzanie cyklem życia produktów
Kosztorysowanie produktów
Konfiguracja produktów
Konfigurowanie ofert cenowych

-

Zarządzanie kontraktami
Kontrakt na planowanie
Zarządzanie wydatkami
Zaawansowane zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami
-

Planowanie i analiza projektu
Generowanie projektu
Rozliczenie projektu
Zarządzanie zasobami

Chmurowa platforma biznesowa

Zarządzanie, ryzyko i zgodność

-L
 epsze wrażenia pracowników
to wyższa sprawność pracy
- Innowacyjne narzędzia podnoszą
wydajność pracy
- Lepsze dopasowanie do potrzeb
biznesowych technikami konfiguracji
i integracji
- Łatwość przestawiania celem
zaspokajania potrzeb elastycznymi
rozwiązaniami chmurowymi
i opcjami wdrożeń
- Zabezpieczenie krytycznych systemów
biznesowych mniejszym wysiłkiem

-

Ład korporacyjny
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie procesami biznesowymi
Zgodność z warunkami WTO
Sprawozdania elektroniczne
Zarządzanie środowiskowe i energetyczne
Automatyzacja podatkowa
Zarządzanie zasobami
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Zarządzanie relacjami
z klientami (CRM)

• Z a r z ąd z a n i e konta k ta mi
• Z a r z ąd z a n i e m a r ke tingie m
•	 Z a r z ąd z a n i e le a da mi
i oka z jam i
• Z a r z ąd z a n i e spra wa mi
• A pli ka c ja C RM Mobi le
•	 I nte g rac ja
z S a lesfo rc e®. c om

Strategie zarządzania relacjami z klientami (CRM) nie tracą współcześnie
na ważności dla firm. Nasz CRM zaprojektowaliśmy tak by pomagał firmom
utrzymywać się na czele i skutecznie stawiać czoła wyzwaniom stwarzanym
przez rynek – pomagając im w skutecznej obsłudze całego cyklu życia ich
klientów, zwiększaniu sprawności operacyjnej i przyśpieszaniu rozwoju zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
CRM może zapewniać kontrolę nad każdym aspektem styczności firm z ich
klientami aktualnymi i potencjalnymi, w tym generowaniem leadów, rozwijaniem okazji, przyjmowaniem zamówień i wytwarzaniem, wysyłaniem lub dostarczaniem towarów i usług, płatnościami i zapewnianiem klientom ciągłego wsparcia. CRM zapewnia 360-stopniowy widok całości relacji z klientem,
dostawcą czy kontrahentem. CRM rozszerza zakres informacji o klientach dostępnych wszystkim w całej firmie oraz stronom zainteresowanym poza nią.
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Zarządzanie kontaktami

Pozwala utrzymywać kontakt z klientami, także potencjalnymi, wspomagając reaktywną
i proaktywną komunikację na odpowiednim poziomie. Zarządzanie kontaktami polepsza obsługę klientów przez firmę poprzez dokumentowanie i udostępnianie interakcji z klientami całej
organizacji i pomaga nimi zarządzać poprzez
zarządzanie zadaniami. Umieszczając kontakty w ośrodku swojej działalności zwiększa się
szybkość i sprawność reagowania.

Zarządzanie marketingiem

Dzięki funkcjom eMarketing i eSurvey można
równomiernie rozkładać w firmie wymiany ważnych wiadomości z pracownikami, partnerami
i klientami, w tym potencjalnymi. Całym cyklem
kampanii można zarządzać przez wysoce elastyczny i łatwy w obsłudze interfejs internetowy
zintegrowany z firmowym systemem CRM. Pozwala on importować kontakty, tworzyć ukierunkowane emaile i mierzyć skuteczność kampanii.

ministracyjnych. Zarządzanie leadami i okazjami wraz z funkcją pracownika informacyjnego
(Information Worker) zwiększa też sprawność
działania handlowców firmy poprzez synchronizowanie niezbędnych danych CRM z pakietem
Microsoft® Office, dając im dostęp do informacji o klientach potencjalnych i rzeczywistych,
w tym historii sprzedaży, w Microsoft Outlook®,
Microsoft Excel® czy Microsoft Word.

Zarządzanie sprawami

Jednym z niezbędnych elementów osiągania
wiodącego w branży zadowolenia klientów jest
zwiększanie wydajności i sprawności reagowania centrum serwisowego. Od pierwszego
zgłoszenia do rozwiązania problemu i dalszych
działań, moduł zarządzania sprawami (Case
Management) to rozwiązanie obsługi klientów
przeznaczone dla centrów serwisowych świadczących klientom personalizowane usługi wysokiej jakości. To kompleksowe zintegrowane
rozwiązanie zawiera oszczędzające czas odsy-

Zarządzanie leadami i okazjami

CRM jest wyposażony w narzędzia do zarządzania leadami i okazjami, które wspomagają zespół sprzedażowy w obsłudze pełnego cyklu od
klienta potencjalnego do faktycznego, przedstawiają kierownictwu precyzyjne prognozy
przychodów i automatyzują wiele czynności ad-

Zarządzanie leadami i okazjami – łatwe zarządzanie
pozwalające dokładnie prognozować sprzedaż
i analizować kolejki.

łacze do typowych działań z obszaru obsługi
klientów (np. nowe wyceny, zamówienia, wnioski o RMA lub zgłoszenia serwisowe), plus bazę
wiedzy z wyszukiwarką i sterowany sprawami
tok prac zapewniający znormalizowane załatwianie spraw. Dodatkowo moduł Case Management jest zintegrowany z modułem serwisu
terenowego (Field Service) programu zarządzania serwisem (Service Management) co ułatwia
zlecanie prac w terenie, zapewnia skrypty podpowiadające odpowiedzi online, zamówienia
serwisu terenowego przez rzeczywistego klienta, informacje gwarancyjne i umowy serwisowe.

Aplikacja CRM Mobile

Właściwe zajmowanie się klientami w ramach
działalności współcześnie oznacza potrzebę
zdolności reagowania na ich zapytania szybko
i sprawnie. Aplikacja CRM Mobile zwiększa możZarządzanie relacjami z klientami (CRM) | 7
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liwości handlowców firmy dając im ruchomy dostęp do całego zakresu funkcji CRM z urządzeń
pracujących pod systemami iOSTM i AndroidTM.
Poprzez CRM Mobile można zarządzać leadami,
klientami i kontaktami, a także kosztorysami, od
pojawiającej się okazji do dostawy zamówienia.
Można tworzyć toki prac oparte na działaniach
takich jak ewidencjonowanie rozmów i emaili,
notatki, wykazy spraw do załatwienia i spotkań,
a także używać toków prac biura. Można sięgać
do danych o konkurentach, sprawach, projektach
i historii zamówień – nawet nie mając dostępu
do Internetu. Także, będąc w jakiejś okolicy, można na jej mapie wyświetlać klientów, w tym potencjalnych, a następnie dostawiać wskazówki
i czas dojazdu do wybranej lokalizacji.
Zarządzanie sprawami –skracanie czasu reakcji
serwisu poprzez zbieranie szczegółowych informacji
o problemie z produktem i wykorzystywanie
zintegrowanych funkcji do inicjowania
zapotrzebowań na właściwe zasoby.

Okazji sprzedaży już się nie przeoczy. Można
sprawdzać dostępność produktów w magazynach, tworzyć zlecenia sprzedaży (nawet z poziomu Okazji) i ostatecznie wysyłać towar do
klienta – wszystko z preferowanego przez siebie
urządzenia mobilnego.

Integracja z Salesforce.com®

Zintegrowanie Salesforce z Kinetic zwiększa wartość każdej z tych aplikacji poprawiając dokładność danych, umożliwiając rozległą automatyzację, obsługując nowe zastosowania i umożliwiając
sprawniejsze prowadzenie działalności.
Chmura integracyjna Epicor Integration Cloud – działająca na Jitterbit – zawiera solidne
oprogramowanie Salesforce i wtyczki do Kinetic. Łącznie umożliwiają one najszybsze i najpełniejsze powiązanie kluczowych procesów
oprogramowania Salesforce z obsługą klientów
Epicor. Dzięki wykorzystywaniu akceleratorów
opracowanych przez zespół do spraw integracji Epicor, cenniki, części, klienci i kosztorysy
w obydwu systemach zostają zintegrowane.

CRM Mobile umożliwia obsługę cyklu sprzedażowego
od okazji do dostawy zamówienia – w dowolnym
miejscu i o dowolnym czasie.
8 | Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
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Zarządzanie
sprzedażą

•	 Z a r z ąd z a n i e osza c owa nia m i
i kos z t o r y sami
• O b s ł u g a z a mów ie ń
•	 A uto m at y z ac j a zle c e ń
s p r z ed aż y
• Z a r z ąd z a n i e EDI/ popyte m
• Te r m i n a le płatnic ze
•	 M od u ł C o m m e rc e
C on n ec t
•	 M od u ł De a ler
N e two rk Po rt a l
•	 Konfi g u rowa nie
ofe rt c en ow yc h

Moduł Epicor Zarządzanie sprzedażą to kompletny pakiet oprogramowania
pomagający użytkownikom w tworzeniu dokładnych oszacowań, usprawnianiu przebiegu cyklu “od zamówienia do gotówki” i realizacji zamówień
zapewniających najwyższy poziom zadowolenia klientów. Moduł Zarządzanie sprzedażą automatyzuje i usprawnia pracochłonne procesy kosztorysowania, generowania ofert, konfigurowania i wprowadzania zamówień – co
pomaga użytkownikom zwiększać sprawność sprzedaży poprzez poprawę
trafności kosztorysowania i obsługi zamówień prowadzących do dobierania
właściwych rozwiązań pod potrzeby klientów.
Zarządzanie sprzedażą | 9
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Zarządzanie oszacowaniami
i kosztorysami

oraz w ich historię, by zyskiwać odpowiedzi na
istotne pytania na temat elementów:

Łatwe wprowadzanie i śledzenie zapytań cenowych (RFQ) od klientów i potencjalnych klientów – od ich otrzymania do złożenia zamówienia. Zestaw solidnych narzędzi ułatwia szybsze
tworzenie oszacowań i uzyskiwanie kalkulacji
– z dokładniej wyliczanymi cenami i czasami
realizacji.

•
•
•
•
•
•

Zarządzanie oszacowaniami

Łatwe generowanie oszacowań opartych na
kosztach z użyciem interfejsu drzewkowego do
elementów, operacji czy materiałów pobieranych metodą „przeciągnij i upuść”, z innego
kosztorysu, zestawienia materiałowego (BOM)
czy poprzedniego zadania produkcyjnego.
Wciąganie części „takich samych oprócz” do
oszacowań, a następnie ich szybkie i łatwe modyfikowanie celem utworzenia nowej części.
Obliczanie kosztów materiałowych, podwykonawstwa, robocizny i ogólnych dla różnych
liczb części. Dokonywanie realistycznych oszacowań kosztów z możliwością dodawania specjalnych opłat (np. za oprzyrządowanie czy projektowanie), opłat za partię minimalną, progów
opustów cenowych i współczynników odpadów
materiałów i w podwykonawstwie. Możliwość
definiowania i zapisywania indywidualnych narzutów na kategorie materiałów, podwykonawstwo, operacje oraz kosztów specjalnych. Tworzenie zapytań cenowych RFQ, w wyniku których
zaopatrzeniowcy zapytują dostawców o ceny
materiałów wymagane do sporządzenia kosztorysów. Przegląd przychodzących odpowiedzi pod kątem stosowności do uwzględnienia
w oszacowaniu. Gdy wpływa zamówienie, kilkoma uderzeniami w klawisze generuje się szczegółową ścieżkę produkcji gotową do wysłania
na halę, jeszcze z możliwością wprowadzenia
do niej dodatkowych zmian.
Szacowanie zespołowe
To możliwość kontaktowania się z inżynierami
i innymi dziedzinowymi ekspertami merytorycznymi. Funkcja współpracy Collaborate pomaga
uzyskiwać dokładniejsze i bardziej terminowe
oszacowania pozwalając inżynierom i technikom elektronicznie włączać się do grupy współpracującej z handlowcami i kosztorysantami.
Dzięki wykorzystaniu aktualnych informacji
z systemu ERP można dzielić się z klientami wiedzą i dobierać opcje dla nich najlepsze.
Zarządzanie ofertami
Cyklem sprzedaży można zarządzać używając
dynamicznych list zadań, które pomagają w angażowaniu do prac nad ofertami właściwych
ludzi we właściwych momentach. Funkcją doradcy części (Part Advisor) można zagłębiać się
w informacje o stanie oferty / zadania / części
10 | Zarządzanie sprzedażą

Czy
Czy
Czy
Czy
Czy
Czy

już był kiedyś ofertowany?
mamy na niego aktualnie zamówienia?
był wcześniej w sprzedaży?
jest aktualnie w sprzedaży?
mam jakieś sztuki w magazynie?
znamy dochodowość tej części?

To także możliwość natychmiastowego podawania informacji zbiorczych i szczegółowych
kalkulacji / oferty. Można sprawdzać dostępność w magazynach i łatwo automatycznie
sprawdzać relacje między numerami części
stosowanymi przez klientów i w swojej fabryce w trakcie kosztorysowania. 10 | Zarządzanie
sprzedażą
To możliwość wysyłania kosztorysów do potencjalnych klientów, nawet jeżeli jeszcze nie zostali wprowadzeni do kartoteki klientów. Możliwości kosztorysowania obejmują;
• Standardowe ścieżki produkcji
• Interfejs „przeciągnij i upuść”
•	
Realistyczne szacunki kosztów z opłatami
za minimalne partie, z progami opustów
i współczynnikami odpadów materiałowych
i w podwykonawstwie
• Dostępność magazynową
•	
Zapytania cenowe (RFQ) kierowane do dostawców
• Narzuty według kategorii
SecturaSOFT
Firma SecturaSOFT oferuje oprogramowanie
SecturaFAB, zintegrowaną platformę do kalkulacji i kosztorysowania dla branży produkcji
metalowej, która ogromnie skraca czasy realizacji oszacowań i kosztorysów. Jest w niej wykorzystywana rozbudowana funkcjonalność nestingu (rozmieszczania wykrojów na blachach)
i narzędzia wizualizacji danych pozwalające
na szybkie rozwiązywanie dotychczas praco –
i czasochłonnych zadań. SecturaSOFT oferuje
także rozwiązanie SecturaPak dla firm pakujących.
Zarządzanie kolejkami (Pipeline)
Dzięki śledzeniu poziomów pewności (np. najlepszy, najgorszy, najprawdopodobniejszy) można
dokładnie przewidywać postępy kolejek zadań
kosztorysowania z możliwością ręcznego wymuszania zmian, by optymalizować dokładność
prognozowania. To także możliwość obserwowania konkurentów, by stwierdzać, w czym jest się
lepszym, a gdzie być może się przegrywa.
Integracja zamówień / zleceń
Większe możliwości i dokładność szybkiego
przenoszenia informacji z kosztorysów do zle-

Epicor dla produkcji
ceń sprzedaży lub zadań produkcyjnych. Narzędzia skonstruowane ogromnie elastycznie zapewniają liczne sposoby realizacji zamówień
i zadań na podstawie istniejącego kosztorysu
jak na przykład:
•	
Wysyłanie do zamówienia poszczególnych
pozycji
•	
Oznaczenie jako pozyskanego, co automatycznie generuje zlecenie
•	Wydostawanie z Obsługi zamówień z możliwością definiowania konkretnych pożądanych asortymentów i ilości

Obsługa zamówień

System Epicor jest oparty na Obsłudze zamówień. Od momentu wprowadzenia zamówienia, jego postęp jest śledzony aż do ostatecznej dostawy, dzięki czemu możliwa jest
realizacja na żądanie zapewniająca maksymalne zadowolenie klientów. Kreator zadań
zamówień (Order Job Wizard) generuje właściwe zadania nowych zamówień w jednym
kroku pozwalającym użytkownikowi utworzyć,
zaplanować, harmonogramować i uruchomić
zadania opiewające na wiele realizowanych
asortymentów. To możliwość skutecznego zarządzania zamówieniami z możliwością stosowania indywidualnych opustów cenowych
w funkcji wartości zamówienia lub liczebności produktu. Opcjonalnie można wymuszać
i blokować ceny. Można też sprawdzać status
zadłużenia klienta na bieżąco w momencie
wprowadzania kosztorysu, zamówienia czy
wysyłki. Wykorzystywanie zamówień otwartych do tworzenia wielu wydań (potwierdzonych lub nie) pod każdą pozycję zamówienia i pobierania części wprost z magazynów.
Opcjonalnie można zablokować liczbę w pozycji zamówienia i pozwalać kolejnym wydaniom zmniejszać ostateczną wielkość dostawy w jej ostatecznej dacie, utrzymując
łączną liczbę w pozycji zbilansowaną z wydaniami. Uproszczenie zamówień powtarzanych funkcją kopiowania zamówień obejmującą możliwość opcjonalnego stworzenia
nowego zamówienia na podstawie historii
zamówień lub użycia poprzednich zamówień
i wprowadzenia w nich nowych liczb. Widok
Available-To-Promise (dostępne do obiecania) pokazuje kroczące salda przy wprowadzaniu zamówień. Wprowadza się liczbę
pozycji, a system ustala najbliższy termin,
w którym taka liczba będzie dostępna. Można
też wprowadzić datę i zobaczyć ile sztuk części będzie tego dnia dostępne.
Funkcja sprzedaży sklepowej (Counter Sales)
umożliwia automatyzację kompletacji, wydawania i generowania faktur dla klientów kupujących na miejscu. Dodatkowe możliwości obejmują;

Obsługa zamówień – obsługiwanie złożonych
wymagań handlowych – od chwili wprowadzenia
zamówienia do końcowej dostawy.

•	
Obliczenia podatków i wpisywanie ich
w pole może być dokonywane przy zamówieniu, przy wydaniu oraz dla poszczególnych
pozycji.
•	Możliwość obciążenia kosztem innego klienta niż zamawiający/odbierający towary,
można też fakturować osoby trzecie, jak
klienci własnego dystrybutora.
•	Zarządzanie naliczeniami prowizji od sprzedaży dla zespołów sprzedaży bezpośrednich
i pośrednich.
•	
Procentowe rozdzielanie prowizji od każdej pozycji zamówienia na wiele jednostek
sprzedażowych.
•	Generowanie cenników dla konkretnych klientów, grup produktów, magazynów i produktów, w walutach użytkowników końcowych.
W wypadku przedsiębiorstw globalnych, cenniki na poziomie fabryk i magazynów dają
elastyczność ustalania cen produktów.
•	Wprowadzanie nieograniczonych opłat różnych lub obniżek dla każdego zamówienia,
lub jego pozycji. Zostaną one następnie wydrukowane na zamówieniu i przeniesione do
fakturowania.
•	Wiązanie zleceń sprzedaży z projektami.
Zestawy handlowe
Elastyczność przy sprzedawaniu elementów
w zestawach obejmuje konfigurowane zestawy
elementów, sumowanie kosztów opcjonalnych
i podmienianie pozycji, obowiązkową dostawę
kompletną i opcjonalne podawanie cen elementów na listach kompletacji i fakturze. Możliwość
korzystania z podpowiedzi wzorca zestawu
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„w biegu”, by konfigurować poszczególne składniki zestawu, automatyzując instrukcje kompletacji w zakresie takim jak style, barwy czy
wielkości składników. Możliwość konfigurowania zestawu w funkcjonalności Zestaw pozwala definiować wielopoziomowe skonfigurowane
zestawy sprzedażowe zawierające elementy
nieutrzymywane na stanie generowane przy zleceniu lub kupowane bezpośrednio do zestawu
oprócz elementów utrzymywanych na stanie.
Sprzedaż produktów wymiarowych
Sprzedaż pozycji cechujących się wieloma atrybutami wymiarowymi może być skomplikowana
i utrudniać wdrożenie systemu ERP. Takim producentom i dystrybutorom Epicor oferuje moduł
zaawansowanych jednostek miary (Advanced
UOM), który zmniejsza skomplikowanie wdrożenia poprzez zmniejszenie liczb konfiguracji
wymaganych do dopasowania się do takich niestandardowych potrzeb. Zaletą funkcjonalności Advanced UOM jest uproszczenie przez nią
podejścia do wyszukiwania właściwych asortymentów poprzez jego posegmentowanie według atrybutów takich jak twardość, siła, moduł
elastyczności (Younga) czy gęstość. Ponieważ
asortyment jest podzielony na segmenty, jego
pozycje łatwo się odnajduje, spisy z inwentarza są dokładniejsze, zaś biznes może planować wymagania na stany zapasów na poziomie
atrybutów, co zapewnia dokładne zrównoważenie podaży z popytem.
Techniki Up-Sell, Cross-Sell i Down-Sell
Dokładność realizacji zamówień i sprzedaż
można poprawić technikami Up-sell, Cross-sell
i Down-sell. W chwili wprowadzania zamówienia sprzedaży użytkownik otrzymuje podpowiedzi sugerujące sprzedaż droższego towaru,
sprzedaż tańszego, byle coś sprzedać, sprzedaż
zamiennego lub pozycji uzupełniającej. Niezależnie od tego, czy zastąpiono pierwotnie
rozważaną część częścią droższą, tańszą czy
dodano towary uzupełniające, korzyścią jest
wzrost zadowolenia klientów i sprzedaży.
Funkcja Capable-To-Promise
Funkcja „możliwe do potwierdzenia” pozwala
przedstawiać klientom dokładne realne daty
dostawy w ramach funkcjonalności Zaawansowanego Planowania i Harmonogramowania
(Advanced Planning and Scheduling – APS). Takie daty uzyskuje się stwierdzając jak zapotrzebowanie przystaje do obecnego harmonogramu.
W wypadku złożonych produktów „wielopoziomowych” funkcję tę można skonfigurować tak,
by oprócz możliwej daty realizacji kompletnego
wyrobu przedstawiała także daty dostaw jego
podzespołów.
Stanowisko kompletacji i alokacje
Stanowisko kompletacji (Fulfillment
12 | Zarządzanie sprzedażą

Work-

bench) umożliwia obsługę alokowania, rezerwowania i dystrybucji oraz planowanie sprzedaży, przesunięć i typów zleceń zadań. Dzięki
wykorzystaniu różnych szablonów automatyzacji procesu kompletacji można go wykonywać
na szereg sposobów, takich jak wybieranie i pakowanie, sterowane z konsoli, wstępne pakowanie. Sztywną alokację do poziomu ograniczonego w odróżnieniu od przetwarzania rezerwacji
daje się uruchamiać bezpośrednio z obszaru
zamówień, jak i z obszarów wydawania. W połączeniu z procesem kompletacji funkcja przeładunku kompletacyjnego (cross-docking) daje
możliwość bezpośredniego wiązania elementów z przyszłych dostaw przychodzących z zamówień zakupowych lub zleceń produkcyjnych
z popytem z zamówień sprzedaży, zleceń przesunięć czy zadań produkcyjnych. W chwili otrzymywania pozycji z przeładunków kompletacyjnych
są one bezzwłocznie kierowane do zapotrzebowań, z którymi są powiązane, co minimalizuje
czas i prace konieczne do kompletacji zlecenia
lub zadania.
Parametry wysyłek zamówień
Moduł Order Shipment Parameters umożliwia
zarządzanie praktycznie online wszystkimi zamówieniami i ich zmianami, pomagając w udoskonalaniu procesu realizacji zamówień, by jak
najlepiej zadowalać klientów. Umożliwia ustawienie właściwych parametrów wysyłki, w tym
możliwość;
•	Śledzenia wielu adresów dostawy na wydanie zamówienia.
•	Wysyłanie zamówienia z kilku fabryk i kilku
magazynów.
•	Wykonanie jednorazowej dostawy pod adres
w zamówieniu.
•	Opcje Drop Ship i zakupu pod zamówienie
(Buy to Order) umożliwiają zdefiniowanie
części z poziomu zamówienia sprzedaży
jako „kupowanej pod zamówienie”. Może
ona być zdefiniowana (lub nie) jako część
dostarczana w modelu drop ship. W obydwu
wypadkach zamówienie zakupu będzie bezpośrednio powiązane z zamówieniem sprzedaży.
•	Automatyczne tworzenie zamówień uzupełniających (backorder) na dostawy zrealizowane niekompletnie. Elastyczność ustawiania parametrów takiego zlecenia różnie dla
różnych klientów w odniesieniu do pozycji
zamówień lub całych zamówień.
Obsługa kart płatniczych
Obejmuje proste w obsłudze ustawienie początkowe systemu wraz z szeroką gamą punktów
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integracji umożliwiającą stworzenie w firmie
łatwego we wdrożeniu rozwiązania spełniającego normy bezpieczeństwa danych w obrocie
kartowym – Payment Card Industry Data Security Standard – włącznie z silnym szyfrowaniem
numerów kont i zarządzaniem kluczami. Moduł
Zarządzanie sprzedażą w Epicor wykorzystuje
moduł Obsługi kart płatniczych (Credit Card
Processing) realizujący autoryzację w wypadku
zleceń sprzedaży, reautoryzację względem zlecenia sprzedaży przed kompletacją i wysyłką
i poborem pełnej lub częściowej zapłaty przy
zamówieniu sprzedaży.
Monitorowanie zleceń
Monitor zleceń (order tracker) pokazuje zbiorczy
widok zlecenia, ale też umożliwia zagłębienie
się z poszczególnych pozycji w bardziej szczegółowe widoki (np. informacje o pozycjach, wydaniach, dostawach, opłatach, rezerwacjach,
audytach i płatnościach). Używając funkcji
współpracy (Collaborate) można obserwować
i śledzić zmiany w zamówieniach. Można ła-

two subskrybować powiadomienia o zmianach
w zamówieniach bez tworzenia kontrolek Zarządzania procesami biznesowymi (Business
Process Management – BPM). Podsumowania
wszystkich zmian zamówienia można obserwować w strumieniu aktywności wewnątrz lub na
zewnątrz systemu Kinetic, bądź otrzymywać aktualizacje w stylu mediów społecznościowych
pocztą elektroniczną, lub bezpośrednio w przeglądarce.

Automatyzacja zleceń sprzedaży

Wprowadzanie zleceń sprzedaży jest częścią
prawie wszystkich działalności produkcyjnych,
nadając tempo całemu procesowi. Zbyt często
wprowadzanie zamówień sprzedaży odbywa się
ręcznie, co jest pracochłonne, czasochłonne
i pochłania cenny czas pracowników zależnie
od złożoności zamówienia. Do wzrostu zamieszania i możliwości występowania błędów przyczynia się dodatkowo wielość dróg docierania
zamówień do firmy – pocztą tradycyjną, faksem,
pocztą elektroniczną; ale także w postaci paZarządzanie sprzedażą | 13
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pierowej, plików PDF, arkuszy kalkulacyjnych
czy innych formatach elektronicznych.
Ponieważ wprowadzanie zamówień sprzedaży
jest krytycznym elementem transakcji sprzedaży,
sensowne jest zautomatyzowanie tego procesu
eliminujące wiele błędów powodowanych ich
wprowadzaniem ręcznie. Moduł pakietu zarządzania informacjami przedsiębiorstwa (Epicor
Enterprise Content Management), Automatyzacja zamówień sprzedaży (Sales Order Automation – SOA), eliminuje zbędne nakłady pracy i błędy z wprowadzania zamówień sprzedaży.
Proces przebiega następująco:
•	Pobieranie – moduł inteligentnego pobierania danych (Intelligent Data Capture – Epicor IDC) przechwytuje i wyodrębnia dane
z zamówienia sprzedaży, takie jak dane
klienta, zamówienia i jego pozycji.
•	
Walidacja – SOA sprawdza dane pobrane
z zawartymi w systemie Kinetic, by potwierdzić klienta, ofertę i inne sprawdzalne ustalenia. Rozbieżności są przekazywane pracownikowi do rozwiązania.
•	Przetwarzanie – jeżeli wszystkie warunki są
spełnione, tworzone jest zamówienie w systemie Kinetic
Uwaga: więcej informacji o składnikach pakietu Enterprise Content Management (Epicor ECM)
znajduje się w rozdziale „Cloud Business Architecture”.

Zarządzanie EDI/popytem

Współcześnie klienci coraz mocniej wymagają od dostawców, zarówno dużych, jak
i małych, posiadania działających systemów
umożliwiających im bezzwłoczne reagowanie na zmiany popytu np. pod postacią zmian
prognoz produkcji czy harmonogramów jej
wysyłek. Moduł Epicor EDI/Demand Management pomaga użytkownikom utrzymywać
przewagę konkurencyjną poprzez obsługę
elektronicznej wymiany danych (EDI) wraz
z harmonogramowaniem popytu. Platforma
EDI/Demand Management wykorzystuje architekturę biznesową modułu SOA systemu
Kinetic w powiązaniu z dogłębnym doświadczeniem branżowym firmy w EDI, by obniżyć
koszt wdrożenia EDI. Platforma zapewnia
pełną swobodę i kontrolę przy tworzeniu kontraktów z klientami i obsłudze ich harmonogramów już po wprowadzeniu ich do systemu
Kinetic, niezależnie czy ręcznie przez moduł
zarządzania popytem Demand Management,
czy jako zawartość komunikatów EDI. Pomaga to firmie skracać czas realizacji i zmniej14 | Zarządzanie sprzedażą

szać nakłady na planowanie i zaopatrzenie,
dzięki czemu może szybciej realizować produkcję na hali. Dostępna jest szeroka gama
możliwości wdrożenia EDI dostosowanego do
potrzeb konkretnej firmy, co pozwala na zachowanie dużej części już dokonanych przez
nią inwestycji w uruchomienie EDI i wykształcenie personelu.
Zarządzanie popytem (Demand Management)
Zagnieżdżony element modułu EDI/ Demand
Management, Demand Management działa od
momentu „ustawienia kontraktu” z klientem
określającego takie uzgodnione parametry jak
ceny, harmonogram zapotrzebowania początkowego oraz datę końcową kontraktu. Następnie
kontrakt jest wiązany z przychodzącymi zamówieniami zakupu, prognozami i harmonogramami wysyłek produkcji.
Kontraktami można zarządzać, a harmonogramy tworzyć, automatycznie z nastawionymi okresowościami lub ograniczeniami
harmonogramów dopasowanymi do unikalnych wymagań każdego klienta. Ponadto, gdy
pojawiają się zmiany, harmonogramy można
aktualizować a zmiany dopasowywać do już
istniejących zamówień sprzedaży, które potem można stosownie aktualizować. Można
korzystać z części Demand Management bez
EDI, a jeżeli wdraża się EDI, to zmiany zapotrzebowań klientów firmy będą automatycznie wprowadzane do weryfikacji i akceptacji
przez system do wprowadzenia do zamówień
sprzedaży lub prognoz w systemie Kinetic firmy, zgodnie z zadanymi w firmie parametrami i tolerancjami. Jest to szczególnie istotne
dla firm działających w sektorze motoryzacji,
jak również innych branżach, jak produkcja
przemysłowa, konsumencka, detaliczna oraz
przemysł lotniczy, kosmonautyczny i obronny.
Możliwości elementu Demand Management to m.in.;
•	Struktura kontraktu na zapotrzebowanie (Demand Contract) pozwala na wiązanie z kontraktem wielu zleceń/pozycji sprzedaży.
•	
Konsola zarządzania wprowadzaniem zapotrzebowań (Demand Entry Management
Console) obsługuje albo jedno przychodzące zlecenie zakupu jednocześnie, albo
w opcjach można ją ustawić na bardziej
automatyczne wprowadzanie danych do
systemu Kinetic.
•	
Tworzenie ustawień zapotrzebowania na
każdego kontrahenta uwzględniających tolerancje, takie jak dopuszczalnych okienek
czasowych, w których można dodawać, usuwać lub zmieniać pozycje zamówienia, tolerancje wahań cen, parametry dopasowywa-
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•	
Przegląd sald, jak również proponowanych
liczb proponowanych harmonogramów.
•	Zarządzanie ilościami wysyłanymi i ich rozliczanie kumulatywne. Walidacja niezgodności w ilościach skumulowanych na poszczególnych klientów i z opcją wyboru „Stop” lub
„Ostrzeż” i dopuszczenia by otrzymane zapotrzebowanie zostało przekształcone w ważne zlecenie sprzedaży – ta funkcja obejmuje
raportowanie odchyleń skumulowanych (Cumulative Variances Reporting). Ekran rozliczenia zapotrzebowań (Demand Reconciliation) pomaga w procesie dopasowywania
kumulatywnego dzięki możliwości łatwego
zmieniania uzgadnianych ilości. Ilości skumulowane są śledzone na poziomach zleceń
i dostaw przez cały czas obowiązywania
kontraktu.
•	
Harmonogramowanie prognozowanych dostaw by mogły być używane z MRP do przewidywania zapotrzebowań na zasoby i do
przedstawiania wskazówek co do nadchodzącego popytu na materiały.
•	Okresowość (Ustawienie interwału) – Określenie reguł na każdy zakład lub zakład/dostawcę dotyczących sugestii harmonogramu
zaopatrzenia. Okresowość może być definiowana jako codziennie, miesięcznie naprzód,
tygodniowo naprzód lub n-ty dzień tygodnia.

nia zmian do istniejących zleceń sprzedaży
i funkcji rozliczania sztuk wysyłanych pomiędzy firmą i kontrahentami. Zautomatyzowana obsługa popytu może być ustawiona
na przetwarzanie zawsze, pomimo przekroczeń tolerancji, przetwarzania z ostrzeżeniami lub też zatrzymywanie się w razie napotkania błędu.
•	
Funkcją przeglądu masowego popytu (Demand Mass Review) można ręcznie dopasowywać przychodzące zmiany dotyczące prognoz i harmonogramów wysyłek do
istniejących w systemie Kinetic prognoz
i pozycji zleceń sprzedaży. Konfigurowalne
algorytmy dopasowywania pomagają przyśpieszać proces dopasowywania.
•	
Ręczne generowanie harmonogramów wyprowadzania zleceń sprzedaży na podstawie domyślnej “okresowości klientów (ustawianie interwału) i liczby zwalnianych sztuk.
Automatyczne zamykanie harmonogramów
odrzucanych z kartotek klienta.

•	
Możliwość obiecania terminu (Capable-to-Promise) – ustawienie systemu tak, by
analizował otwarte kontrakty i wymagania
na moce produkcyjne na wyroby i automatycznie dostosowywał wymagania na zapotrzebowanie po przeanalizowaniu otwartych
kontraktów i dostępnych mocy.
•	Obsługa kodów dodatków i opłat (Allowance and Charge) – Opcjonalna możliwość odbierania i przetwarzania dodatków i różnych
opłat w informacjach EDI od kontrahentów.
Dopuszczane są zarówno wartości opłat
kwotowe jak i procentowe.
•	Automatyczna walidacja dopasowania zleceń – automatyczne anulowanie otrzymanych wystawionych zapotrzebowań, które
nie mają pokrycia ze wskazanym wystawionym zleceniu.
•	Zamykanie i przetwarzanie harmonogramów
– Jeden krok automatycznie zamykający
i przetwarzający wszystkie procesy i harmonogramy w ramach zarządzania popytem
(Demand Management).
•	
Początek i koniec kontraktu – Zarządzanie
kontraktami na podstawie ich dat rozpoczęcia i zakończenia.
Zarządzanie sprzedażą | 15
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Standardowe transakcje EDI
Platforma systemu Kinetic „fabrycznie” obsługuje następujące wymienione dokumenty zgodne
ze standardem ANSI X12 i EDIFACT. Zespół Epicor
EDI Solutions Team, doświadczony w uruchamianiu EDI w różnych środowiskach może udostępnić
ich dużo więcej, może też udostępnić rozbudowaną funkcjonalność dostosowaną do konkretnych potrzeb danej firmy w zakresie EDI.
Uwaga: Więcej informacji o rozwiązaniu EDI firmy Epicor do integracji EDI i B2B zawiera rozdział “Cloud Business Architecture”.

Terminale płatnicze

Moduł obsługi terminali płatniczych Epicor Point
of Sale (POS) rozszerza możliwość stosowania
rozwiązania Kinetic także na punkty sprzedaży odwiedzane przez klientów – niezależnie czy
chodzi o firmę z jednym terminalem kartowym,
czy wielką międzynarodową sieć setek sklepów.
Epicor POS to bogaty w funkcje system umożliwiający personelowi sklepów lepszą obsługę
klientów. Rozbudowane funkcje obejmują obsługę elektronicznych kart podarunkowych, paragonów podarunkowych, indywidualizowanych
pokwitowań zależnie od rodzaju transakcji, realizację/wydawanie kuponów, przedpłat ratalnych z odłożeniem towaru (layaway), zamówień
specjalnych, zawieszeń i wznowień obsługi w kasie, znakowania towarów w specjalnych celach,
dodatkowe pola wprowadzania danych, wielo16 | Zarządzanie sprzedażą

Dzięki Commerce Connect jednym kliknięciem klienci
zyskują doskonałą obsługę, a firma dodatkowe
przychody.

walutowość, funkcje otwarcia/zamknięcia dnia,
zarządzanie gotówką i inne.

Moduł Commerce Connect

Stale rosnąca popularność handlu elektronicznego sprawia, że coraz więcej klientów szuka
rozwiązań swoich potrzeb handlowych w sieci, co oznacza, że umożliwienie im kupowania
u siebie przez Internet do dopiero początek. Witryna firmy musi umożliwiać im bezproblemowe
zaspokajanie potrzeb, co więcej, w jakiś sposób
powinna zachęcać do powrotów na nią. Niezależnie od tego, czy witryna firmy obsługuje sprzedaż konsumentom w układzie B2C, firmom (B2B),
czy obydwa rodzaje, musi działać sprawnie i obsługiwać klientów online jak najsprawniej z użyciem najnowszych rozwiązań technicznych.

Epicor dla produkcji
Commerce Connect zapewnia wszystko, co jest
potrzebne witrynie do doskonałej obsługi klienta przez cały cykl zakupów – od oferty cenowej
do realizacji i obsługi.
Podstawową zaletą modułu Commerce Connect jest jego ścisłe zintegrowanie z Kinetic.
Commerce Connect obchodzi wiele z zagrożeń
płynących z używania niezintegrowanego rozwiązania eCommerce, ponieważ wszystkie swe
informacje pozyskuje bezpośrednio z platformy
ERP. Wszystkie dane transakcyjne przepływają
płynnie pomiędzy Commerce Connect i Kinetic:
informacje o produktach, ceny dla konkretnego klienta, stany magazynowe i więcej można
oglądać na żywo przez sieć poprzez Commerce Connect. Commerce Connect jest dostępny
w wielu wykonaniach, co umożliwia wybranie
jego możliwości dopasowanych do aktualnej
cyfrowej strategii internetowej firmy z możliwością stosowania uaktualnień w miarę rozwoju
działalności.

Firma ma też możliwość dodania narzędzi, które pomagają klientom trafniej wybierać zakupy, w tym;
•	Pokazujące im produkty powiązane
•	Porównujące różne produkty
•	Powiększające ich zdjęcia dzięki lupie.
Takie narzędzia pozwalają klientom podejmować lepsze decyzje zakupowe, co prowadzi do
ich większego zadowolenia i spadku współczynnika zwrotów zakupów.

•	
Express – niedrogi i szybki we wdrożeniu
portal handlu internetowego B2B zawierający wszystkie elementy pozwalające firmom
natychmiastowe uzyskanie połączenia przez
sieć z klientami i dostawcami.
•	
Base – kompletny pakiet funkcjonalności
B2B i B2C ze standardowym zestawem motywów i funkcji witryny, obejmujący pakiet godzin wdrożenia, co skraca wejście na rynek
i zapewnia dobry zwrot inwestycji (ROI).
•	Advanced – rozwiązanie wysoce konfigurowalne, z pełną gamą funkcji umożliwiających firmie pokazanie swojej marki w sieci
i maksymalizację obecności wielokanałowej (omni-channel).
Choć realizację usług eCommerce jest w stanie
zapewnić wiele firm, bardzo niewiele z nich jest
w stanie zapewnić taką wartość i błyskawiczne
rezultaty, jak Commerce Connect.
Podejście modułowe to lepsza witryna
Niezależnie od tego, czy firma sprzedaje konsumentom, czy innym firmom, Commerce Connect
zaprojektowano tak, by zapewniał wszystkim odwiedzającym jej witrynę lub witryny taki sam wysoki poziom obsługi, do jakiego się już przyzwyczaili we współczesnym świecie online. Narzędzia
do ich przeglądania, np. konfigurowalnego wyszukiwania, proponowane pozycje czy automatycznie aktualizowane listy produktów cieszących się
dużym zainteresowaniem na stronie firmy mogą
pomóc klientom w szybkim znalezieniu rzeczy,
które chcą kupić, a jednocześnie zapewniają podsuwanie im przed oczy jak najszerszego asortymentu produktów firmy – i to w sposób właściwie
dostosowany do ich zainteresowań.

Epicor Data Analytics Content w Advanced MES
– Odkrywanie trendów w długoterminowych
danych z produkcji.

Moduł Dealer Network Portal

Moduł obsługi sieci dealerskiej Epicor Dealer
Network Portal to innowacyjne profesjonalne
rozwiązanie przeznaczone dla producentów
sprzedających lub serwisujących produkty poprzez dealerów. Sterowany przez moduł Commerce Connect i ściśle zintegrowany z platformą
Kinetic firmy, Dealer Network Portal zapewnia
jej dealerom nowoczesną obsługę online pozwalającą błyskawicznie konfigurować ceny
i kosztorysować zamówienia, a także zarządzać
serwisem i naprawami gwarancyjnymi produktów firmy.
Zbierając informacje o wszystkich działaniach
dealerów przez jeden prosty w obsłudze portal
firma tworzy jeden strumień danych łączący
wszystkie transakcje u dealerów z zapleczowym
systemem ERP firmy. Zyskuje pełny wgląd w interesy, co ułatwia życie dealerom, dzięki czemu
może rozwijać działalność jako preferowana innowacyjna marka.

Konfigurowanie ofert cenowych

Moduł konfigurowania ofert cenowych (Configure Price Quote – CPQ) pozwala klientom, przedstawicielom handlowym i dystrybutorom firmy
dokładnie konfigurować, wyceniać i ofertować
produkty z dowolnego miejsca.
Zarządzanie sprzedażą | 17

Epicor Kinetic
Klienci mogą konfigurować produkt firmy, jakkolwiek by nie był skomplikowany, pod swoje
wymagania z dowolnego miejsca: witryny firmy,
u przedstawiciela handlowego lub u dealera.
Ponieważ proces konfigurowania podlega definiowanym przez firmę regułom produktowym,
wszystko, co można skonfigurować można też
wyprodukować. Powadzi to do sprawnego i bezbłędnego procesu sprzedaży i produkcji.

– będącym mózgiem systemu informatycznego
– pozwala synchronizować złożone zależności
i dane decydujące o podaży, popycie i jego realizacji. Firma może gromadzić informacje od
swoich komiwojażerów, ze sklepu internetowego eCommerce, z hali produkcyjnej i magazynów by sprzedaż i produkcja dobrze współpracowały.

Technologia CPQ

Nasz silnik reguł Snap jest mózgiem naszej inteligentnej platformy wizualnej CPQ umożliwiającej dowolnemu użytkownikowi łatwe i pewne konfigurowanie właściwych produktów, ich
cech, cen i generowanie oferty lub zamówienia.
Działaniami użytkownika sterują konkretne reguły biznesowe i produkcyjne firmy, zapewniając wykonalność i dochodowość każdego skonfigurowanego i sprzedanego produktu.

W miarę konfigurowania produktu przez klienta,
jego wycena jest dynamicznie i dokładnie aktualizowana na podstawie reguł kalkulacji stosowanych w firmie.
Zaledwie kilkoma kliknięciami przedstawiciel
handlowy może utworzyć profesjonalny sygnowany znakiem firmy kosztorys i wysłać go pocztą elektroniczną. Platforma CPQ automatycznie
ściąga skonfigurowane produkty i ceny, dzięki
czemu cały proces wiąże ze sobą spójniej.
CPQ upraszcza i automatyzuje przepływ informacji o produktach z obszaru sprzedaży na
produkcję. Handlowcy mogą generować rysunki
CAD, wykroje, instrukcje montażu i inne kliknięciem przycisku, co oszczędza cenny czas konstruktorów. Nieodzownym elementem każdego porządnego rozwiązania CPQ jest wizualny
konfigurator 2D i 3D. Jest to intuicyjny interfejs
używany przez handlowców do konfigurowania produktów. Zamiast wypełniać formularze
i tworzyć rysunki, po prostu metodą „wskaż i kliknij” zmieniają wymiary, kolory, materiały, części
i inne aspekty, widząc jak produkt się zmienia
na ekranie. Konfiguratory wizualne pracują
zgodnie z regułami produktowymi firmowego
oprogramowania CPQ zapewniając, że każdą
konfigurację można wyprodukować – jest zoptymalizowana pod wymagania klienta, z maksymalizacją marży i sprawnością konstrukcji.
Integrowanie rozwiązania CPQ firmy z modułem
Commerce Connect lub bezpośrednio z Kinetic
18 | Zarządzanie sprzedażą

Możliwość zapewnienia inteligentnej konfiguracji wizualnej dowolnym odbiorcom
CPQ zapewnia na witrynie firmy funkcjonalność
2D i 3D przyciągającą klientów i powodującą
wzrost wskaźnika konwersji do poziomu nawet
40%. Dzięki temu klienci, handlowcy i dystrybutorzy mogą dynamicznie zmieniać widok produktu, opcje oraz ceny w czasie rzeczywistym,
wszystko na podstawie wybieranych przez siebie opcji.
Szybsze i dokładniejsze generowanie ofert
To skrócenie cykli sprzedażowych i odciążenie
działów konstrukcyjnych z jednoczesną możliwością szybkiego i łatwego tworzenia ofert na
podstawie wskazówek wizualnych. Opcje wybierane podczas konfigurowania są automatycznie
uwzględniane w ofercie, wraz z automatycznie
generowanymi rysunkami i innymi dokumentami
pomocniczymi.
\Możliwość wyceniania na bieżąco
To możliwość przedstawiania użytkownikom
cen na bieżąco podczas konfigurowania produktów w czasie rzeczywistym. Dzięki prowa-

Epicor dla produkcji
dzeniu przez system podczas zestawiania zamówienia, każdy może wygenerować dokładną
ofertę, niezależnie od złożoności sprzedawanego produktu. Ceny można uaktualniać w oparciu o dowolne czynniki, w tym skomplikowane
cenniki, opusty i przebiegi zatwierdzeń, z wykorzystaniem danych ze źródeł zewnętrznych,
jak firmowe bazy danych, tabele cenników czy
system ERP.
Automatyzacja rysunków i plików CAD w ofertach
Niech Dział Sprzedaży sprzedaje, a Dział Konstrukcyjny projektuje. Konfigurator produktów
jest w stanie samoczynnie generować rysunki
do ofert dla Sprzedaży, jednocześnie wyprowadzając wyniki z CAD w plikach dla konstruktorów, co odciąża obydwa zespoły. Współpracujemy z najpopularniejszymi platformami CAD jak
SolidWorks, Autodesk i PTC.
Automatyczne generowanie dokumentów
dla produkcji
Nasze workflowy mogą generować i wysyłać
dokumenty produkcyjne, takie jak BOM-y, wykroje, stany magazynowe, wysyłki, montaże i inne
istotne dane, do procesu produkcyjnego. Ponieważ wszystkie dane wyjściowe są generowane

automatycznie bezpośrednio z wyników konfiguracji produktów, można być pewnym, że produkcja ma wszystko to, co jest potrzebne do
wytworzenia produktów pod wyśrubowane wymagania klientów i dystrybutorów.
Integracja zaopatrzenia z głównymi
procesami i systemami
Konfigurowanie, kalkulowanie i kosztorysowanie powiązane z całą organizacją. Łącznik Epicor CPQ Connector oraz integracje z MuleSoft
umożliwiają łatwe wypychanie i zaciąganie danych z firmowego rozwiązania Kinetic czy platform Commerce Connect, eCommerce, CRM/
CPQ, systemów CAD, PLM i innych aplikacji, baz
danych i systemów autorskich.
Zbieranie danych pomocnych
wszystkim zespołom
Możliwość zbierania danych o wrażeniach
głównych użytkowników i wprowadzania ich
do swojej preferowanej platformy analitycznej
celem uzyskiwania odpowiedzi na palące pytania na temat nabywców i ich zaangażowania.
Możliwość sprawdzenia, jak konfigurują produkty firmy, by optymalizować procesy sprzedaży
i produkcji.
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Zarządzanie
produktami

• Z e s t aw i en i a ma te r ia łowe (BOM)
• Ś c i eż k i p ro d u kc j i
•	 Z m i a n y ko n st r ukcyj ne
i kon t rola wer sj i
• Z a r z ąd z a n i e dok ume nta m i
• I nte g rac ja z CAD
•	 Z a r z ąd z a n i e cyk le m
ż yc i a p ro d u k t ów
•	 Kos z t o r y sowa nie
prod u k t ów
•	 Konfi g u rac ja
prod u k t ów

Moduł zarządzania produktem Product Management spełnia funkcję centrum
danych i historii procesów i produktów firmy. Umożliwia współpracę i wymianę danych użytkownikom z przedsiębiorstwa pracującymi nad produktami – w tym kierownikom produktów, konstruktorom, handlowcom, zaopatrzeniowcom i przedstawicielom działu zapewniania jakości. Zarządzanie
cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management – PLM) zapewnia kompleksowe rozwiązanie od a do z służące do zarządzania wszystkimi aspektami cyklu życia produktu, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą panować nad
przeogromną liczbą wytwarzanych dokumentów elektronicznych.
Zarządzanie produktem pozwala optymalizować procesy cyklu życia produktu zwiększając wydajność pracy personelu, tworzyć produktu wyższej jakości,
szybciej wprowadzać nowe produkty niższym kosztem i maksymalizować zyski.
20 | Zarządzanie produktami
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Za Metody produkcji

Zarządzanie
zestawieniami
materiałowymi
(BOM) produktów i ścieżkami produkcji centralnie z jednego miejsca. Specyficzne dla konkretnych części metody produkcji są sterowane przez
dział konstrukcyjny i można się zagłębiać w ich
szczegóły do poziomu elementów składowych –
włącznie z materiałami i ścieżką produkcji każdego z nich. Ułatwienie projektowania poprzez
możliwość modyfikowania istniejących metod
dla produktów takich samych oprócz ofert i serii
produkcyjnych. Pozwala konstruktorom wybrać
istniejącą metodę, ofertę czy zadanie z repozytorium wzorców metod, a potem łatwo je dostosować do aktualnego projektu.

Zestawienie materiałowe (BOM)

Epicor obsługuje tradycyjne zarządzanie BOM
z wykorzystaniem formatów części jednopoziomowych, które uwzględniają surowce i komponenty potrzebne do wykonania części końcowych.
Ponadto Epicor obsługuje wielopoziomowe zarządzanie BOM-ami, które uwzględnia nie tylko
jednopoziomowe wymagania na komponenty
i surowce, ale także wewnętrzne i zewnętrzne kroki ścieżki produkcji zapewniające widoczność,
planowanie, harmonogramowanie i kosztorysowanie kompletnych zespołów. Epicor obsługuje
techniki projektowania wizualnego o strukturach
drzewiastych z wcięciami oraz zarządzanie BOM
techniką „przeciągnij i upuść”. Nowe BOM-y można łatwo tworzyć funkcjami pozwalającymi na
ściągnięcie przez użytkownika istniejącej metody wytwarzania produktu i wprowadzenie do niej
modyfikacji pod przyszłe wykonania lub podobne produkty. Można też używać BOM-ów alternatywnych, by wstępnie zdefiniować szereg struktur
BOM dla danej części z zamiennymi materiałami
lub elementami. W środowiskach wielozakładowych BOM-y na poziomie poszczególnych fabryk
ułatwiają wybór gdzie wytwarzać konkretną

część właściwą metodą Zamiennie, można mieć
w jednym zakładzie szereg BOM-ów pozwalających planiście wybrać produkcję najekonomiczniejszą. To także możliwość przechowywania
w BOM-ach wielu wskaźników referencyjnych.
Można również uzyskiwać raporty rozstrzelone po elementach i wskaźnikach referencyjnych
z ofert, zadań czy stanowiska konstruktorskiego.

Ścieżki produkcji

Szczegółowe ścieżki produkcji ułatwiają i poprawiają planowanie, hamongramowanie i kosztorysowanie produktów. Wszystkim, co jest potrzebne
do wytworzenia produktu zarządza się centralnie
z jednego miejsca. Zarządzanie zmianami ścieżek
produkcji jest prostsze. Zmiany są automatycznie
przekazywane do systemu realizacji produkcji na
hali fabrycznej i operatorzy mają bieżący wgląd
w najnowsze uwagi o ścieżce produkcji, a także
o normach i wymaganiach na zasoby. To łatwość
rozumienia, nawigowania i modyfikowania nawet
najbardziej skomplikowanych wielopoziomowych
ścieżek produkcji w strukturze drzewiastej na stanowisku konstruktorskim. Konstruktorzy zyskują
czas na zajęcie się konstruowaniem najekonomiczniejszych rozwiązań. Używając narzędzi konstrukcyjnych w Epicor typu „przeciągnij i upuść”
mogą szybko budować nowe ścieżki produkcji i łatwo modyfikować istniejące. Możliwość definiowania alternatywnych ścieżek produkcji pozwala na definiowanie i utrzymywanie wielu ścieżek
i zamienników materiałowych pod jednym numerem części. W otoczeniach wielozakładowych alternatywne ścieżki na poziomie fabryki ułatwiają
wybieranie gdzie wykonywać część używając metod właściwych dla zakładu. To możliwość zarządzania i mierzenia zadań o elastycznych normach
produkcyjnych z użyciem tradycyjnych czasowych
standardów produkcji – w tym sztuk na godzinę,
godzin na sztukę, sztuk na minutę, minut na sztukę,
operacji na godzinę, ryczałtu godzinowego i operacji na minutę. To także możliwość zezwolenia
na planowanie według wolumenów i ilości planowaniem wymiarowym bez ograniczeń czasowych.

Zmiany konstrukcyjne
i kontrola wersji

Metody produkcji – Budowanie wizualnego widoku
ścieżki produkcyjnej dla nowej części wykorzystując
integrację z innymi informacjami konstrukcyjnymi
i interfejs „przeciągnij i upuść”.

Możliwość osiągnięcia kontroli nad i spójności
w procesie zmian konstrukcyjnych i ich wersjonowania. Zadaniem funkcji Engineering Change
and Revision Control jest umożliwienie zarządzania zmianami konstrukcyjnymi, panowanie nad
wieloma wersjami zmian produktów, oraz zarządzanie tokiem prac projektowych, z możliwością
szczegółowej analizy kosztowej produktów na
etapie projektowania. Stanowisko projektanckie zapewnia konstruktorom miejsce, w którym
mogą zarządzać wszystkimi zadaniami konstruktorskimi w zakresie modyfikowania, przeglądów
i zatwierdzania zespołów – w tym pełnej aktualizacji wersji i kontroli nad nimi oraz, procedur zaZarządzanie produktami | 21
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twierdzeń, kwestii bezpieczeństwa, zleceń zmian
konstrukcyjnych, utrzymywania BOM, utrzymywania warunkowego BOM „a gdyby”, warunkowej
kalkulacji kosztów „a gdyby”, dodawania części, zawieszania części oraz utrzymania ścieżek
produkcji produktów. Stanowisko konstruktorskie
pozwala także konstruktorom zagłębiać się we
wszystkie informacje powiązane jak zadania, zapasy, zamówienia handlowe i oferty.

Zarządzanie dokumentami

Obsługa załączników w Epicor metodą „przeciągnij i upuść” umożliwia zarządzanie i przegląd
załączników do dowolnego rejestru czy procesu.
W zakresie BOM-ów jest dodatkowa funkcjonalność umożliwiające automatyczny przepływ załączników związanych z produktami i elementami do planowania produkcji i – ostatecznie – na
halę produkcyjną, co zapewnia dużą kontrolę nad
dokumentacją produktową i technologiczną przy
każdej wersji i serii produkcyjnej produktu. Załączniki na poziomie rekordów na ogół zawierają
informacje, rysunki lub konteksty związane z danym rekordem. Wszystkie załączniki można chronić zabezpieczeniami opartymi na rolach użytkowników.
Moduł zarządzania treściami przedsiębiorstwa
(Epicor Enterprise Content Management – Epicor
ECM) zapewnia chronione repozytorium dokumentów. Rozwiązanie to zapewnia także wersjonowanie dokumentów, ich zatwierdzanie i wspomaganie wprowadzania. Dostępne są też inne
repozytoria, w tym sejf PRO.FILE PLM oraz repozytoria chmurowe jak Google DriveTM i Dropbox.

Integracja z systemami CAD

W wypadku firm niepotrzebujących rozwiązania do
zarządzania pełnym cyklem życia produktów CADLink for Epicor zwiększa prędkość przepływu danych konstrukcyjnych z pulpitów konstruktorów do
pozostałych działów przedsiębiorstwa – w szczególności zaopatrzenia i produkcji. Zadaniem rozwiązania CADLink for Epicor jest uporządkowanie całego procesu projektowania produktów,
umożliwianie wprowadzania przez konstruktorów
nowych wersji BOM-ów do Kinetic jednym kliknięciem klawisza bez opuszczania dobrze im znanego oprogramowania CAD. CADLink for Epicor
eliminuje wszystkie komplikacje oddzielnych systemów pozwalając konstruktorom skupiać się na
tym, na czym znają się najlepiej – konstruowaniu.

Zarządzanie cyklem życia produktu

PRO.FILE jest platformą PLM/PDM służącą do
ucyfrawiania wszystkich procesów projektowania produktów i zarządzania nimi oraz wszystkich przepływów pracy opartych na dokumentach
w branżach technicznych. Umożliwia przeniesienie projektowania produktów i zarządzania nimi
na wyższy poziom zaawansowania. Pracami konstruktorów mechaników, elektryków, elektroników
i programistów się zarządza na jednej ujednoliconej platformie. Można skonstruować „cyfrowego
bliźniaka” do zarządzania wszystkimi informacjami związanymi z produktem – od wstępnego pomysłu do stałego świadczenia usługi. Dzięki temu
można uczestniczyć w obejmującym całe przedsiębiorstwo cyfrowym zarządzaniu konstruowaniem i produktami przez ich cały cykl życia. PRO.
FILE zarządza całą dokumentacją dotyczącą produktu przez cały cykl jego życia wraz z integracją
z licznymi systemami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i systemami automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA). Jest
szczególnie używany w firmach samodzielnie
projektujących własne wyroby, dążących do standaryzacji metodyk dotyczących przepływów prac,
korzystających z systemów CAD bądź EDA, czy też
tworzących kosztorysy lub zlecenia na podstawie
rysunków. PRO.FILE umożliwia gładką współpracę
dzięki temu, że użytkownicy ze wszystkich działów
firmy mają dostęp do tej samej platformy (data
backbone) zawierającej różnorodne informacje
potrzebne poszczególnym działom. Dzięki temu
mają wgląd w relacje między danymi produktowymi, powiązanymi dokumentami i wiadomościami
poczty elektronicznej, co zapewnia przejrzystość
działań, zadowolonych klientów i daje pewność
spełniania wymogów prawnych.
PRO.FILE jest zintegrowany z Kinetic, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania i porównywania danych z BOM. Zapewnia także dostęp
do części kupowanych. PRO.FILE pełni rolę dwukierunkowej bramy pomiędzy systemami CAD
i Kinetic, dając pewność, że wszystkie dane są
zawsze wymieniane bezbłędnie.
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Przechowywanie
i pobieranie danych CAD

Elektroniczne archiwizowanie
i pobieranie dokumentów

Proces sterowania przepływami
danych i informacji o produktach

Zarządzanie
danymi CAD

Archiwizacja
i pobieranie

Zarządzanie
Cyklem Życia
(PLM)

Zarządzanie
danymi
produktów
(PDM)

Łączenie rysunków,
dokumentów i zestawień
materiałowych. Integracja
z systemem ERP

DMStec

Zarządzanie
dokumentami
dokumentacji
technicznej

Kolaboratywny
PDM

Koordynacja w czasie
rzeczywistym procesów
w całym cyklu życia produktu
wewnętrznie i zewnętrznie

Zarządzanie cyklem życia produktów – od projektu do wycofania, PRO.FILE realizuje elementy CAD mechanicznego
i elektrycznego i jest zintegrowany z ERP by automatyzować przepływ informacji projektowych na halę produkcyjną

Kosztorysowanie produktów

Zarówno wytwórcy, jak i dystrybutorzy stale obserwują koszty produktów i analizują ich dochodowość, w ten sposób dążąc do przenoszenia
oszczędności na klientów, jednocześnie utrzymując konkurencyjność. Epicor zapewnia elastyczność i dokładność wymagane do analizowania
kosztów produktów w ujęciu na poszczególnych
klientów, według części czy konkretnego zadania
produkcyjnego. Składniki kosztów produktów są
utrzymywane w oddzielnych koszykach – w tym
kosztów materiałów, robocizny, narzutów, podwykonawstwa i narzutów na materiałach. Metody kosztorysowania obejmują średnie, partie,
ostatnie, FIFO i standardowe. Stanowisko kosztorysowania (kalkulacji) pozwala zarządzać kosztami części z jednego miejsca. Specjalizowane
narzędzia pobierają najnowsze koszty i automatycznie wykonują ich sumowania. Zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości audytowania
stanowisko umożliwia dokonywanie analizy wariancji przed księgowaniem nowych tabel kosztowych wraz z datami wchodzenia w życie zmian
kosztów. Stanowisko kosztorysowania pozwala
na łatwe manewrowanie kosztami zasobów, ich
grup czy operacji.

i odpowiedzi. Działa w sieci i można go wdrażać
w Internecie do współpracy z aplikacją Kinetic,
w tym z modułami Commerce Connect czy Dealer
Network Portal.
Dzięki integracji z ERP konfiguracje łatwo się wycenia i z chwilą uzyskania zamówienia na nie
szczegółowe informacje płyną do zaopatrzenia
i na produkcję, zapewniając terminową i dokładną produkcję produktów mocno konfigurowalnych.

Konfigurowanie produktów

Konfigurator produktu umożliwia konfigurowanie
„w biegu” wysoce indywidualizowalnych w wielu wymiarach produktów prostą metodą pytań

Kosztorysowanie produktów – utrzymywanie i widok
kalkulacji w ujęciu na typ części i rodzaj kosztu oraz
dostęp do tych informacji w całym systemie.
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Zarządzanie
projektami

• Pla n owa n i e i a na liza proj e k tu
• Ge n erowan i e proj e k tu
• R oz li c z e n i e p roj e k tu
• Z a r z ąd z a n i e za soba m i
• Z a r z ąd z a n i e kontra k ta mi
• Kont rak t n a pla nowa nie
• Z a r z ąd z a n i e wyda tka mi
•	 Z a a wa n sowane
z a r z ąd z a n i e
proj e k t e m

Moduł zarządzania projektami (Project Management) firmy Epicor to kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które planują i realizują projekty zarówno proste, jak i złożone, często wymagające zawiłego wielopoziomowego etapowania oraz ścisłego kosztorysowania i złożonych sposobów
rozliczania. Wbudowany z rozległe możliwości systemu Epicor moduł Project
Management wykorzystuje szczegółowe szacowanie, planowanie, harmonogramowanie, kosztorysowanie i logistykę łańcucha dostaw do zapewniania
kompletnej kontroli i analityki dowolnego projektu.
Moduł zarządzania zasobami (Resource Management) zapewnia szczegółowy obraz mocy produkcyjnych i dostępności zasobów. Zarządzanie czasem
i wydatkami oraz Zatwierdzenia (Time and Expense Management and Approval) pomagają w odzwierciedlaniu w projektach rzeczywistych kosztów, zaś
złożona funkcjonalność Rozliczania i ujmowania przychodów (Billing and
Revenue Recognition) gwarantuje zgodność z wymogami umownymi i przepisami księgowymi. W każdej chwili i przez cały czas zagnieżdżony moduł
Analiz i Sprawozdawczości Projektów (Project Analysis and Reporting) połączony z Zarządzaniem Procesami Biznesowymi (BPM) – zapewnia precyzyjne
i aktualne informacje i treściwe alarmy.
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Planowanie i analiza projektu

Wspieranie potrzeb branż działających w „trybie projektów”. Moduł zarządzania projektami
Project Management zapewnia możliwości elastycznego podziału struktury pracy (Work Breakdown Structure – WBS) – w tym etapowanie
wielopoziomowe w projektach. W pełni zabudowany w Kinetic moduł Project Management zapewnia solidny silnik harmonogramowania dający pełną widoczność harmonogramu projektu
i możliwość zarządzania nim. Pozwala także skumulować i kumulować koszty na etapie WBS do
projektu głównego – obsługując budżety, szacowane wartości ukończenia oraz koszty skalkulowane, oszacowane i faktyczne zakumulowane na
etapie WBS lub poziomie projektu. By zapewnić
pełną widoczność, wszystkie koszty są akumulowane przez strukturę projektu z uzupełnieniem
o możliwości analityczne pozwalające na nadzór nad klasami materiałów, kosztami ogólnymi
czy robocizny w różnych projektach.

i zarządzania działaniami oraz definiować hierarchię do akumulowania kosztów etapowych.
Można też definiować wiele operacji, ich kolejność, zdefiniowane role zasobów oraz planowane godziny, zgodnie z wymaganiami na każde
zadanie etapowane. Opcjonalnie można także
definiować przepływ pracy i zatwierdzenia na
poziomie każdego etapu. Można też tworzyć bibliotekę szablonów struktur WBS projektów reprezentujących różne metodyki czy wymagania
w projektach się powtarzających. W duplikowanych projektach można wykorzystywać modyfikowane struktury i szczegóły innych projektów
celem dopasowania ich do niuansów konkretnego współdziałania. Dwukierunkowa integracja
z Microsoft® Project® daje kierownikom projektów dodatkowe narzędzie pozwalające łatwo
przestawiać harmonogram i upraszczającym
planowanie dowolnego projektu.

Generowanie projektu

Wszystkie elementy składowe projektu definiuje
się jako część logicznego spójnego planu. Projekt
można wygenerować w dowolnej chwili – w tym
w momencie ofertowania, zamówienia sprzedaży lub po podpisaniu kontraktu z klientem. Można
też zdefiniować domyślną metodę zatwierdzania w projekcie i grupę przepływu prac.
Można zdefiniować strukturę podziału pracy
(WBS) w projekcie, a także automatycznie tworzyć zadania do celów gromadzenia kosztów

Planowanie i analiza projektu – skuteczne
zarządzanie nawet najbardziej złożonymi strukturami
podziału pracy (WBS). Odciążenie PM-ów poprzez
zapewnienie im dostępu z jednego miejsca do
wszystkiego związanego z projektem.

Zespołowe zarządzanie projektem
Moduły Collaborate i Project Management
zapewniają
zarówno
wewnętrznemu,
jak
i zewnętrznemu środowisku projektowemu widoczność zdarzeń w ramach projektu – gdy te
następują. Dzięki temu zespoły mają zapewnioną przejrzystość postępów i statusu projektu,
możliwość lepszej i sprawniejszej współpracy.
Collaborate zapewnia osobom współpracujących przy projekcie możliwość subskrybowania,
śledzenia czy trendowania tego, co jest dla zespołu najważniejsze. Zamiast polegać na samym zespole, można wykorzystać pełną wiedzę
całej organizacji. Korzystając z integracji z MS
Teams, zespoły projektowe stają się grupami
współpracującymi – zagnieżdżonymi w licznych
sieciach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych względem organizacji. Każdy członek zespołu ma własne niepowtarzalne połączenia
wewnątrz niej i na zewnątrz.
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Collaborate umożliwia zespołom projektowym
podłączanie się do sieci społecznościowych, by
pozyskiwać informacje i wiedzę ekspercką pozwalającą im realizować cele. Z kolei kierownik projektu może widzieć sieć społecznościową swojego
zespołu i wykorzystywać te połączenia do lepszej
współpracy z szerszą społecznością projektową.

Zarządzanie kontraktami

Modułem Contract Management nadzoruje się
przestrzeganie ustaleń umownych danego projektu. Wprowadza się tam szczegółowe informacje
o kliencie wraz z kluczowymi datami kontraktu,
wartościami, określeniem walut, kierownika projektu i właściwej metody ujmowania przychodu.
Definiuje się źródła stawek kosztów stosowanych
w kontrakcie projektu – hierarchiczne, projektowe, za pracownika czy za rolę. Konfigurowalnymi
ustawieniami można wymusić by tylko zasoby
z konkretnymi kodami ról mogły mieć czas pracy
rejestrowany dla danego projektu. Można to rozszerzyć o umożliwienie rejestrowania tylko konkretnych zasobów zatwierdzonych do pracy przy
konkretnym kontrakcie w ramach projektu. Można ustawiać limity fakturowania ograniczające
kwoty naliczane za konkretne role, zasoby czy
dostawców. Kontrakt definiuje jak system się zachowa przy osiągnięciu danego limitu – czy dany
zasób będzie dalej fakturowany czy fakturowanie
zostanie wstrzymane. Modułem Epicor BPM można obserwować zbliżanie się do limitów. W celu
spełnienia wymagań pewnych branż, konkretnie
kontraktów z Departamentem Obrony USA – zbiory kosztów ogólnych i kolejność ich doliczania
można definiować i utrzymywać w kontrakcje projektu.

Kontrakt na planowanie

Kontrakt na planowanie można powiązać z jednym
lub wieloma projektami. Nowe zlecenia sprzedaży, zakupów lub zadań związanych z projektem
odziedziczą ID kontraktu. Umożliwia to wiązanie
z projektem zapotrzebowania i podaży. Potrzeby
powiązane z kontraktem na planowanie są zaspokajane przez dostawy powiązane z tym samym
kontraktem na planowanie. W związku z tym zapotrzebowanie jest zaspokajane z przypisanego do
kontraktu konkretnego magazynu, pojemnika czy
kuwety w ramach procesu kompletacji. Zapotrzebowanie można wiązać z projektem, zadaniem
lub zleceniem sprzedaży, wskazując gdzie będzie
ono skonsumowane.

Rozliczenie i ujmowanie
przychodów
Stanowisko ujmowania przychodów (Revenue Recognition Workbench) automatyzuje ujmowanie
przychodów, przetwarzanie różnych kontraktowo
zdefiniowanych „kamieni milowych” i punktów
płatności projektu. Można generować dziennik ujmowania przychodów w oparciu o koszty wytwa26 | Zarządzanie projektami

Z pulpitu uznawania wielu kontraktów można
monitorować jednocześnie wszystkie projekty
oraz wykonywać analizy projektów lub programy
ujmowania przychodów wielu projektów jednocześnie.

Rozliczanie projektu – kompleksowa obsługa
kontraktów zapewnia szereg opcji fakturowania do
wykorzystania przy różnych sposobach prowadzenia
rozliczeń.

rzane przez Analizę projektu w okresie prowadzenia projektu. Dzienniki można stornować z chwilą
zakończenia projektu. To możliwość łatwego dokonywania analizy przychodów w celu rozliczeń
na podstawie postępów lub „kamieni milowych”.
Kinetic umożliwia ujmowanie przychodów jednocześnie dla wielu projektów, oszczędzając
czas kierownikom projektu i specjalistom od finansów pracującym przy wielu projektach poprzez zwiększenie sprawności i ułatwienie eliminowania żmudnej pracy ręcznej przy każdym
z projektów w Kinetic.

Rozliczanie projektu

Moduł Project Management umożliwia generowanie rozliczeń za postęp i osiąganie “kamieni
milowych” w związku z czym można fakturować
klientów opcjonalnie opóźniając ujmowanie
przychodów i kosztów wytworzenia przychodu –
ujmując je na różnych etapach projektu.

Epicor dla produkcji
Faktury można sporządzać na podstawie nadejścia określonej daty, określonej kwoty, wskazanego przez użytkownika etapu zaawansowania
projektu czy wskazanego przez użytkownika narastającego kosztu. Złożone opcje dostępne w module Epicor Project Billing pozwalają na definiowanie bardziej złożonych ustaleń kontraktowych.
Zaawansowane metody rozliczeń dostępne
w module Epicor Project Billing umożliwiają obsługę warunków handlowych wynegocjowanych
w trakcie procedury przetargowej na projekt. Ta
elastyczność pozwala kierownikom projektów
skupiać się na zarządzaniu realizacją projektu
w najskuteczniejszy sposób jednocześnie z dokładnym jego rozliczaniem zgodnie z określonym
przez klienta harmonogramem – w tym – kompleksowym zarządzaniu kontraktem, wielu sposobach fakturowania, rozliczania czasu i materiałów, za osiąganie „kamieni milowych” i innych.

Zarządzanie czasem – kalendarz daje pełną
widoczność brakujących wpisów w grafikach. Kolory
kratek sygnalizują status zatwierdzenia każdej
transakcji czasowej.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie wydatkami

Moduł zarządzania zasobami w Epicor (Resource Management) daje możliwość zdefiniowania
wszystkich dostępnych zasobów – czy to pracowników, wykonawców, urządzeń czy maszyn.
Można definiować złożone kalendarze, możliwości, role i moce przerobowe zasobów, a następnie
odwoływać się do nich przez Kinetic. Resource
Management dodatkowo dostarcza wyczerpujące dane kosztowe i domyślne dane narzutów i do
rozliczeń wykorzystywane w całej aplikacji – od
planowania i harmonogramowania do rezerwacji czasu pracowników. Możliwe jest stosowanie
wymagań na role kontraktowe i jasne rozdzielenie robocizny bezpośredniej i pośredniej zgodnie
ze specyfikacjami najbardziej wymagających
warunków kontraktów.

Zarządzanie czasem

Moduł zarządzania czasem (Time Management)
w Kinetic to wysoce konfigurowalne środowisko
do rejestrowania czasu i zarządzania nim w projektach, zadaniach, zleceniach serwisowych i wewnętrznie. Dostępne są zróżnicowane możliwości
wprowadzania, każda odzwierciedlająca istotę
konkretnej transakcji. Czas można wprowadzać
przez przeglądarkę internetową, gdy pracownicy
są w drodze, na hali produkcyjnej czy w biurze, co
daje szybką i dokładną rejestrację. Rejestracja
czasu jest wzmocniona szeregiem opcji wprowadzania dopasowanych do zadań, nastawionych
na krytyczne dane wymagane w każdym z kontekstów. Dodatkowe możliwości konfigurowania pomagają zadbać o to, że użytkownicy mają dostęp
tylko do zadań i kodów rezerwacji, do których są
uprawieni, z wyraźnym podziałem między wpisami dotyczącymi robocizny bezpośredniej i pośredniej. Ponadto elastyczny proces zatwierdzeń
zapewnia bezpieczeństwo pomagające zapewnić, że transakcje są właściwie autoryzowane i że
tworzona jest kompletna ścieżka rewizyjna.

Zarządzanie wydatkami (Expense Management)
w Kinetic pomaga eliminować czynności administracyjne i zwiększać efektywność działania zapewniając bezpieczne otoczenie do rejestrowania i zarządzania wielowalutowymi wydatkami
w projektach, zadaniach i zleceniach serwisowych, a także wydatkami czysto wewnętrznymi.
Elastyczny proces zatwierdzania w Expense Management zapewnia także bezpieczeństwo pomagające w pilnowaniu by wydatki były właściwie zatwierdzane i by była tworzona kompletna
ścieżka rewizyjna, z zatwierdzonymi transakcjami trafiającymi wprost do modułu płatności (Accounts Payable) co zapewnia ich szybką sprawną
obsługę i opłacanie. Wydatki można wprowadzać przez przeglądarkę internetową z urządzeń
mobilnych, gdy pracownicy są w drodze.
Aplikacje mobilne do zarządzania czasem
i wydatkami
Czas i pieniądze to dwa podstawowe elementy
decydujące o dochodowości działalności. Firma musi prawidłowo wynagradzać pracowników i podwykonawców i właściwie fakturować
klientów. Ręczne ewidencjonowanie czasu i wydatków może być czasochłonne i często skutkuje niedokładnymi danymi.
Aplikacje mobilne Time i Expense są dostępne
zarówno na urządzenia z iOS, jak i Androidem.
Wystarczy je pobrać z właściwego sklepu z aplikacjami i po minimalnej konfiguracji w chwilę
będą gotowe do użycia.
Aplikacje mobilne do zarządzania czasem i wydatkami zapewniają pełną kontrolę i widoczność pozwalające podejmować lepsze decyzje. Synchronizują swoje dane z tymi w Kinetic
w czasie rzeczywistym, bo są rozszerzeniem
systemu. Dane płyną gładko z poszczególnych
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modułów takich jak Finanse czy Zarządzanie
projektem do aplikacji mobilnych i z powrotem.
Nie trzeba na nie nabywać oddzielnych licencji,
ponieważ pokrywają je licencje na funkcje Time
and Expense Management.

•	
Zaawansowana księgowość projektów: pozwala nadzorować rentowność projektów.
Zapewnia funkcje kodów kosztów, analiz
projektu, księgi projektu i rozliczeń międzyokresowych projektu.

To możliwość zapewnienia kierownikom projektu firmy i ich zespołom, personelowi sprzedażowemu, technikom serwisu terenowego i komiwojażerom nowoczesnych i intuicyjnych aplikacji
do wprowadzania, śledzenia i zatwierdzania
czasów i wydatków z dowolnego miejsca przez
urządzenia mobilne.

•	
Zaawansowane zarządzanie kontraktami:
obsługa relacji finansowych pomiędzy firmą
i klientami. Funkcje obejmują obsługę zamówień w ramach kontraktów, procedury przetargowe / ofertowanie, wiele rodzajów rozliczeń w ramach jednego kontraktu, postępy
wystąpień i wniosków o płatności.

To także możliwość tworzenia, przeglądania
i edytowania wydatków lub grafików czasowych
w trybie offline. Takie rekordy są zapisywane
jako szkice w pamięci lokalnej i z chwilą przywrócenia połączenia internetowego, aplikacje
automatycznie się synchronizują i wprowadzają
zmiany do Kinetic.

•	
Zaawansowane
zarządzanie
umowami
z podwykonawcami: obsługa skomplikowanych relacji umownych z podwykonawcami.
Funkcje obejmują zarządzanie zleceniami podwykonawczymi, postępy wystąpień
i wniosków o płatności oraz sprawozdania,
na przykład zobowiązania podwykonawców,
postępy i wstrzymania.

Wbudowana w konfigurację planu kont księgi głównej funkcjonalność dynamicznego dekretowania
opatruje wszystkie zatwierdzone i zaksięgowane
transakcje czasu i wydatków z kodami takimi jak
projekty, centra kosztów, terytoria sprzedaży, handlowcy, klienci, linie produktowe i inne.

Odejście od
papieru dzięki
ładowaniu
zdjęć i innych
załączników wraz
z wpisami.

Zaawansowane zarządzanie
projektem
Funkcjonalność zaawansowanego zarządzania
projektem (Advanced Project Management) zwiększa możliwości i elastyczność modułu zarządzania projektem (Project Management). Pomaga pokonywać problemy z zarządzaniem kontraktami
i projektami wielowątkowymi dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu zapewniającemu pełną funkcjonalność do zarządzania projektami, kontraktami, wnioskami, podwykonawcami, zmiennościami
i uznawaniem przychodów. Skuteczne zarządzanie
pomaga uzyskiwać lepszą efektywność działalności, poprawę przepływów pieniężnych i prognozowania oraz eliminować ręczne wprowadzanie
danych z procesu uznawania przychodów, ograniczając błędy do minimum.

Kontrola nad
własnymi
wydatkami
w drodze.

Pakiet Epicor Advanced Project Management zawiera trzy moduły, które mogą być zależnie od
potrzeb firmy używane niezależnie lub razem:

Zatwierdzający
widzą wszystkie
zgłaszane
wnioski i mogą je
rozpatrywać.

Śledzenie czasu i wydatków z urządzeń ruchomych
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Epicor dla produkcji

Planowanie
i harmonogramowanie

•	 Prog n o z owa nie
• Głów n y H armonogra m Produkc ji
•	N a r z ę d z i e E p ic or S ma r t
De m a n d P lan ne r
•	 Pla n owan i e z a potr ze bowa ni a m at eri ałowe go
•	 H a r mo n o g ram owa nie
i z a r z ąd z a n i e za soba mi
•	 Z a a wa n sowane
pla n owa n i e i ha r m on ogram owa n ie
•	 H a r m o n o g ramowa ni e w p a rc iu
o m o c e sko ń c z on e, n i es koń c z o n e
i ograniczone
Firmy nastawione na wydajność opanowały sztukę przewidywania i szybkiego reagowania na zmiany popytu ze strony klientów z minimalnymi przerwami
w prowadzonej działalności. Czy to w wypadku globalnych przedsiębiorstw
z zakładami w wielu krajach, czy i producentów bądź dystrybutorów z jednym
zakładem, trafne i elastyczne planowanie i harmonogramowanie ma zasadnicze znaczenie dla sprawności i dochodowości działalności. Epicor oferuje
kompleksowe rozwiązanie do prognozowania, planowania zapotrzebowania
materiałowego (MRP), harmonogramowania oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania spełniającego potrzeby współczesnych zwinnych przedsiębiorstw.
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Epicor Kinetic

Prognozowanie i tworzenie
głównych harmonogramów
produkcji (MPS)
Funkcje MPS (Forecasting and Master Production Scheduling – MPS) w Kinetic znajdują się
w module Planowania zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning)
i ich zadaniem jest wspomaganie producentów
i dystrybutorów zarówno w bieżącym, jak i długofalowym planowaniu i podejmowaniu decyzji. Prognozowanie i MPS wspiera firmy prowadzące jednocześnie wiele strategii mieszanych.
Funkcjonalność Forecasting & Master Production Scheduling obejmuje:
Prognozowanie
Prognozy można generować na podstawie wielu
źródeł historycznych (np. sprzedaży, fakturowania, i rozchodów zapasów). Użytkownicy mogą
także ręcznie wprowadzać prognozy dla spółek, zakładów, klientów, dat i części, kopiować
i wklejać je do systemu prognozowania z innych
aplikacji.
Kolejna możliwość to eksportowanie i importowanie prognoz do i z innych aplikacji czy
do i od klientów. Opcje importowania pozwalają na dzielenie prognoz według części,
klientów, zakładów, dat i spółek. Takie importy mogą aktualizować istniejące prognozy lub być nowymi prognozami, także całkowicie od zera.
Grupowanie prognoz (Forecast buckets)
Grupowanie prognoz na różne okresy: dobowe,
tygodniowe, miesięczne, roczne itd.
Analizy prognoz
Prognozowanie dowolnej liczby zmiennych (np.
przychodów) zamiast tylko liczby sztuk produktów. Prognozowanie umożliwia przewidywanie
i analizowanie dowolnej liczby przekrojów (np.
prognozowanie sztuk produktów według spółki,
regionu, miasta czy klienta).
Handel międzyzakładowy
Możliwość dynamicznego przyjmowania prognoz od innych spółek przedsiębiorstwa. Dzięki
temu firma matka może zapewnić widoczność
przyszłego popytu spółce-dostawcy bez składania wiążących zamówień swoim spółkom.
Główny harmonogram produkcji
Prognozy produkcji konkretnych części gotowych
można wprowadzać funkcją MPS. Można iteracyjnie wprowadzać planowany harmonogram,
sprawdzać jego wpływ na zasoby, a następnie
plan modyfikować aż do osiągnięcia harmonogramu optymalnego. MPS można wprowadzać
ręcznie, przeklejać z innych aplikacji lub generować automatycznie z prognoz.
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Sterowanie mocami i zaopatrzeniem surowcowym
Decyzje w zakresie MPS można podejmować
i zmieniać na podstawie ograniczeń. Przyszłe
zapotrzebowania mogą być kształtowane niezależnie przez prognozowanie i przez MPS.

Narzędzie Epicor Smart
Demand Planner
Narzędzie inteligentnego planowania popytu
Epicor Smart Demand Planner zapewnia realizowane w chmurze prognozowanie statystyczne
automatycznie dobierające właściwe modele
prognostyczne dla każdej pozycji – z uwzględnieniem trendów, sezonowości i wpływu promocji czy innych wydarzeń na popyt. Dla firm
realizujących wiele asortymentów, jak części
produkcyjne, naprawcze, planowanie zapotrzebowań materiałowych czy sprzęt high-tech,
zapewniono w nim model popytu nieciągłego
pozwalający dokładnie prognozować poziomy
zapasów niezbędne do zapewniania pożądanych poziomów obsługi. Z chwilą wygenerowania prognozy odniesienia, staje się ona dostępna do wspólnego przeglądu i planowania
w ramach consensusu upoważnionych interesariuszy. Dodatkowo jest możliwość mierzenia
dokładności prognozowania dzięki czemu działy biznesowe otrzymują najlepsze możliwe prognozy zarówno zbiorcze, jak i w odniesieniu do
podzbiorów pozycji.
Epicor Smart Demand Planner gładko sprzęga
się z oprogramowaniem Kinetic poprzez gotowy
do użycia konektor upraszczający jego wdrożenie i utrzymanie.
Uwaga: Więcej informacji na temat powiązanych produktów Smart zawiera rozdział Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Planowanie zapotrzebowania
materiałowego
Zaprojektowany na potrzeby zarówno pojedynczych zakładów, jak i firm z sieciami kooperantów, MRP oferuje planowanie międzyzakładowe i międzyfirmowe. Rozszerzone o oferowanie
zaopatrzenia z zakładów, jak i w ujęciu materiałów i podzespołów dla grup produktów, MRP
automatycznie i wizualnie rozszerza przedsiębiorstwo, by skutecznie zarządzać podażą i popytem, od prognozowania i MPS, do generowania MRP i nie tylko. Funkcjonalność Material
Requirements Planning obejmuje:
Generowanie MRP
MRP można wykonywać albo w trybie zmian
netto, albo jako pełną regenerację MRP. Proces
generowania MRP równoważy popyt zamówień
klientów z prognozami dostępności zadań produkcyjnych. W miarę zmieniania się zamówień
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i prognoz MRP automatycznie koryguje stosowne zadania, by utrzymać równowagę. MRP nawet
zmienia harmonogramy na poziomie zakładów
lub części.
Planowanie materiałowe
Tworzy propozycje zamówień zakupów na magazyn i części gotowych niezbędnych do zrealizowania produkcji. Wykorzystuje informacje
o czasie realizacji zamówień przez dostawców
i ich opustach cenowych, by określać terminy
i ceny zamawiania części.

Planowanie wymagań materiałowych – sprawdzanie
podaży i popytu na części funkcją Available- toPromise

Planowanie jako zespołów
Funkcja Plan as Assembly pozwala na planowanie wytwarzania części składowych niskiego
rzędu bez potrzeby uwzględniania ich w pełnej
konstrukcji zespołu. Ta funkcja pozwala na złożone planowanie z uwzględnieniem złożonych
części na wielu poziomach, które są na ogół dostępne w magazynach.
Horyzont planistyczny
Można sprawdzić horyzont planistyczny części lub zasobu i następnie planować do niego,
ale nie poza niego, unikając planowania przedwczesnego.

o długim czasie realizacji. Narzędzie Planning
Contract daje możliwość gospodarowania pozycjami o długim czasie realizacji zanim pojawi się impuls wyzwalający zapotrzebowanie na
nie. Co najlepsze, pozwala na oznaczenie tych
pozycji pod konkretne potrzeby jeszcze zanim
zostanie wygenerowane zlecenie produkcji lub
sprzedaży. Koncepcja planowania kontraktów
jest używana konkretnie w sytuacjach, gdzie
dostawy wygenerowane w celu realizacji kontraktu są zużywane przez faktyczne zapotrzebowanie dotyczące tej samej części w tym samym
planowanym kontrakcie. Dostawy materiałów
kontraktowanych są utrzymywane oddzielnie od
dostaw ogólnych. Proces Multi-Level Pegging
(peggingu wielopoziomowego) wiąże zapotrzebowanie i dostawy, jeżeli są związane z tym samym kontraktem planowanym. Inaczej, wiąże
kontrakty planowane z zapotrzebowaniem i zaopatrzeniem. Zapotrzebowanie, które użytkownik podpina do kontraktu planowanego będzie
zaspokajane z zaopatrzenia podpiętego przez
niego do tego samego kontraktu planowanego.
Powoduje to, że zapotrzebowanie jest zaspokajane z przypisanych do konkretnego kontraktu
lokalizacji/pojemników magazynowych i w tym
procesie nie uczestniczą inne magazyny/pojemniki. Planowany kontrakt można powiązać ze
zleceniem, projektem, zamówieniem zaopatrzeniowym, zleceniem sprzedaży, zleceniem przesunięcia lub kosztorysem.
Dynamiczne czasy realizacji
Uwzględnia zmienne takie jak wielkość serii,
kalendarz produkcji zasobu, stopa bieżąca (run
rate) użytego zasobu oraz dostępność materiałów oznaczonych jako ograniczone w harmonogramach produkcji.
Narzędzia do planowania części
Uwzględnia czasy na przygotowanie, wyposażenie i odbiór produkcji. Służy do określania czasów cykli i stosownych wyprzedzeń, by wyprodukować produkt.

Automatyczne zatwierdzanie zleceń
Stosując zdefiniowane wcześniej reguły można
wymagania produkcyjne MRP finalizować i automatycznie przesuwać do planowania produkcji, co pozwala błyskawicznie reagować na aktualny popyt.
Planowanie kontraktów
Bywa, że trzeba wyprodukować lub zakupić części do realizacji przyszłych zamówień na produkty, lub do zlecenia produkcyjnego, które jeszcze
nie zostało w pełni zaprojektowane konstrukcyjnie, bądź też do zrealizowania zamówień końcowych trzeba zakupić lub wyprodukować części
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Epicor Kinetic
Wielozakładowość
MRP można wykonywać dla wszystkich zakładów lub dla poszczególnych zakładów spółki.
Zmienione daty w harmonogramach propagują
się do wszystkich elementów części składowych
– nawet produkowanych w innym zakładzie.
Pegging wielopoziomowy
Umożliwia przeanalizowanie dostaw i zapotrzebowań w systemie, a następnie podczepienie każdej dostawy pod zapotrzebowanie
z priorytetyzacją według dat wymagalności.
Ponieważ dostępność dostaw jest obliczana
dla każdej pozycji magazynowej ze wszystkich
możliwych źródeł – niezależnie od występowania zapotrzebowania – system będzie sygnalizował pozycje, których zapasy są zbyt duże lub
które są zbędne.
Zaopatrzenie według lokalizacji
Definiowanie jednego źródła dla części lub dla
lokalizacji – niezależnie czy domyślnie jest kupowana, produkowana czy przekazywana. To, co
jest produkowane w jednej lokalizacji może być
przez inną kupowane lub do niej przekazywane.
Available-to-Promise
Funkcja available-to-promise (pozycje osiągalne) umożliwia podgląd stanów bieżących. Po
wprowadzeniu liczby pozycji system wyliczy
najbliższą datę jej dostępności. Po wprowadzeniu daty system pokaże ile pozycji będzie dostępne tego dnia. Celem wspomożenia czynności planowania produkcji pokazywane są ilości
MPS, prognozowane, zamówione i zaplanowane
do odbioru.
Sposoby planowania
Maksymalizuje dokładność planowania dzięki
możliwości planowania zapasów na różne sposoby, w tym minimum/maksimum/krotność, dni
dostawy i do wyczerpania.
Horyzont przybliżony
Umożliwia sprawniejsze wykonywanie MRP poprzez usunięcie czasy poświęconego na harmonogramowanie po określonym progu czy horyzoncie przybliżonym.
Recykling zadań
MRP wykorzystuje niepotwierdzone zadania do
optymalizacji swego działania.
Pole Short Horizon Days of Supply
Celem poprawienia działania MRP, w programie
utrzymania części Part Maintenance na arkuszu
szczegółów zakładu Plant Detail umieszczono
pole Short Horizon Days of Supply (dni zapatrzenia w ujęciu krótkofalowym). To pole określa wartość materiałów, która będzie użyta, gdy
MRP ustali, że wymagane materiały mieszczą
się w perspektywie krótkofalowej.
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Obliczenie czasu wyprzedzenia
zlecenia produkcji
Planowanie dla elementów składowych na dalszych etapach montowanej konstrukcji celem
dokładnego ustalenia harmonogramu MRP.
Minimalna ilość początkowa
Uwzględnia w obliczeniach MRP częściową dostępność surowców umożliwiającą wcześniejsze
rozpoczęcie produkcji, by ją szybciej zrealizować.
Sprawdzenie zestawienia materiałowego
MRP sprawdza wersję i zatwierdzenia zanim zaciągnie standardowy BOM i routing. W wypadku części niemających aktualnej zatwierdzonej
wersji jest tworzona sugestia zadania w kolejce
zleceń nowych/zmienianych by wymagania nie
zostały przeoczone.

Harmonogramowanie
i zarządzanie zasobami
Widoki wielozasobowe i onlineowe narzędzia
do harmonogramowania takie jak „informator
o wpływie zmian” umożliwiają głównemu planiście i kierownikowi produkcji wzrokowe lokalizowanie problemów z przeciążeniami i wolnych
mocy produkcyjnych, a następnie analizowanie
harmonogramu pod kątem kosztów i przepustowości przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
W skład funkcjonalności Harmonogramowania
i zarządzania zasobami wchodzi:
Tablica harmonogramowania produktu
Zapewnia łatwość manipulowania harmonogramem poprzez przeciąganie i upuszczanie
oraz uszczegóławianie pozycji w wypadku montażów wielopoziomowych i szczegółów operacji. Główne centrum dyspozytorskie harmonogramowania zasobów graficznie wyświetla
harmonogramy w ujęciu na zadanie, zasób, grupę zasobów lub cały zakład. Możliwość dynamicznego zmieniania podstawy czasu widoku,
by oglądać operacje krótkotrwałe i szybko analizować wpływ operacji długotrwałych.
Alerty
Widok wskaźników takich jak opóźnienia i dostępność materiałów, pozwalający proaktywnie
ostrzegać głównego planistę o potencjalnych
problemach z harmonogramem. Możliwość dostosowywania barw by sygnalizowały wskazania faktyczne, „a gdyby” czy nierealizowane zlecenia w ujęciu na zadanie lub operację.
Harmonogramowanie “Finite Scheduling”
Tworzenie i zmienianie harmonogramów dzięki możliwościom tworzenia elastycznych harmonogramów produkcji w czasie rzeczywistym
w zakresie pojedynczych zadań lub mocy produkcyjnych ograniczonych w globalnej skali
całego zakładu. Wśród funkcji jest blokowanie
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zadań dla kluczowych operacji lub zadań, definiowane przez użytkownika priorytety, i wypłaszczanie wykorzystania mocy produkcyjnych
na poziomie pojedynczych zasobów, lub ich
grup.
Przeciągnij i upuść
Umożliwia przeciąganie i upuszczanie zaplanowanych godzin obciążeń w przód lub w tył celem skutecznego zmniejszania przeciążeń krytycznych zasobów, lub ich grup.
Wyświetlanie liczby zakończonych operacji
i czasu zakończenia
Tablice harmonogramu zadań, harmonogramu
zasobów i harmonogramu wielu zasobów mają
na arkuszach Szczegóły pole Liczba ukończonych operacji. Zarówno tablica harmonogramu
zadań, jak i tablica harmonogramu zasobów
pokazuje po przesunięciu operacji Czas zakończenia operacji. Jest to czas pozostający do
ukończenia operacji.
Informator o przeciążeniach
Wyświetla każdą datę i zasób (lub ich grupę),
dla którego zaplanowane godziny przekraczają moce dostępne w oparciu o harmonogramy
typu “co by było” lub rzeczywiste. Zapewnia dostęp do informacji o zasobach lub ich grupach
oraz harmonogramów zadań umożliwiających
sprawdzenie przyczyn przeciążeń i wprowadzenie koniecznych zmian harmonogramu.
Konstrukcje wielopoziomowe
Obsługa złożonych konstrukcji poprzez dopasowywanie harmonogramu do faktycznej
wielkości produkcji. Od przeplanowywania na
poziomie oddziałów i elementów, do montażu końcowego, Kinetic pomaga zapewnić, że
wszystkie elementy będą dostępne na czas i że
nic nie umknie uwadze. Pozwala na tworzenie
obrazów rozstrzelonych elementów wysokiego
poziomu tak by było widać harmonogramy elementów niskiego poziomu.

Harmonogramy wielozadaniowe (Multi-Job)
Opcja Scheduling Multi-Job umożliwia zaplanowanie grupy związanych ze sobą zadań tak
jakby to było jedno zadanie. Zadania są wiązane poprzez relacje „produkcja pod zadanie”. To
umożliwia planowanie i przestawianie w tym
samym czasie zadań produkcyjnych dotyczących zespołu nadrzędnego i jego podzespołów
(inaczej zwane zadaniem poprzedzającym i zadaniem następnym). Dzięki temu planista harmonogramu może łatwo zarządzać zadaniami
powiązanymi by były planowane razem, aby
spełniały wszystkie wymagania klienta.
Analiza “What-If” i wpływ zmian
Zadania można planować na zasadzie „a co
jeżeli”, z możliwością analizowania potencjalnych natłoków przed finalizacją właściwego
harmonogramu. Utworzenie scenariuszy warunkowych pozwala analizować wpływ zmian harmonogramu na koszt i wydajność produkcji.
Grupowanie ustawień
Grupy ustawień ułatwiają wykonywanie procesów ustawień. Grupowania można tworzyć dynamicznie w oparciu zdefiniowane przez siebie
kryteria.
Możliwości o zerowym priorytecie
Gdy tworzy się harmonogram według możliwości, Silnik harmonogramowania wybiera zasoby
według wartości priorytetu zdefiniowanego dla
każdej możliwości.
Możliwości można przypisać zerową wartość
priorytetu. Zasób określony jako „zero priorytetowy” nie będzie wybierany przez Silnik harmonogramowania. Niemniej będzie dostępny do
wykorzystania jako zasób w okienkach Start Activity lub Labor Entry.
Ograniczenia dwóch zasobów
Oprócz ograniczenia zasobu głównego w planowaniu harmonogramów można uwzględniać też
ograniczenie zasobu wtórnego (np. narzędzia
lub pracownika).
Uwaga: Moduł Advanced Planning and Scheduling zapewnia możliwość stosowania ograniczeń więcej niż dwóch zasobów.
Warunkowy harmonogram w przód
Opcjonalnie można systemowi pozwolić na wykonywanie harmonogramu w przód przyjmując
dziś jako datę początkową w trakcie wykonywania harmonogramu wstecz i napotkania aktualnej daty.
Grupy zasobów
Możliwość zdefiniowania w grupie zasobów
nieograniczonej liczby zasobów. Grup procesów
można używać w procesie planowania z fakPlanowanie i harmonogramowanie | 33
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tycznym zasobem przydzielanym automatycznie w oparciu o dostępność poszczególnych
zasobów. Zasoby mogą mieć indywidualne kalendarze oraz wartości wydajności godzinowej/
dobowej, czasy kolejkowania i przemieszczania.
Skończony zakres czasowy obciążeń
Uniemożliwia harmonogramowi korygowanie
zbyt daleko w przyszłość – co mogłoby wpływać na zakupy surowców czy przydzielanie zasobów – poprzez zastosowanie skończonych
zakresów obciążeń (np. odcięcie czasowe lub
datą) zapewniające skończone planowanie obciążenia zasobu.
Harmonogram oparty na zasobach
Możliwość tworzenia indywidualnego harmonogramu dla każdego z zasobów używanych w harmonogramie.
Delta przeplanowania (Reschedule Delta)
Opcja automatyzacji reakcji systemu na części zaplanowane na wcześniej lub na później
o określoną progowo liczbę dni.
Harmonogramowanie zgrubne
Harmonogramowanie zgrubne (próbne) umożliwia patrzenie w przyszłość poprzez ogląd przyszłej produkcji jednak bez obciążania zasobów
systemowych.
Funkcja Scheduling Factor Send Ahead
Operacje planowane w zależności „Start-to-start” lub mające się rozpoczynać w tej samej
chwili można rozłożyć w czasie według wskaźnika przesunięcia wyliczonego z liczby sztuk
do wykonania, lub jako procent przydzielonego
czasu operacji.
Bloki harmonogramowe
Pozwalają uwzględniać procesy okresowe. Bloki
harmonogramowe definiują ustawienia wystę-

pujące okresowo – jak zmiana onarzędziowania
czy inne procesy.
Wyświetlanie ograniczeń materiałowych
Zarówno tablica harmonogramu wielu zasobów, jak i harmonogramu zadań (Multi-Resource Scheduling Board i Job Scheduling Board)
pokazują, które materiały podlegają ograniczeniom. Na obydwu tablicach tabela materiałów
powiązanych (Related Materials grid) zawiera
kolumny pokazujące te informacje. Jedna z nich
pokazuje, czy materiał podlega ograniczeniom.
Pozostałe określają zamówienie zakupu, zadanie i czas wyprzedzenia dla materiału podlegającego ograniczeniu.

Zaawansowane planowanie
i harmonogramowanie
Dostępne jako rozszerzenie Harmonogramowania,
Zaawansowane Planowanie i Harmonogramowanie
(Advanced Planning and Scheduling) zawiera w sobie moc Silnika planowania, którą wzmacnia funkcjami zaawansowanymi, takimi jak harmonogramowanie z wieloma ograniczeniami, szeroka paleta
metod harmonogramowania, harmonogramowanie
wizualne metodą „przeciągnij i upuść”, harmonogramowanie na podstawie możliwości i możliwości zależnych, działająca w czasie rzeczywistym funkcjonalność „capable-to-promise” oraz zaawansowana
funkcjonalność planowania materiałowego.
Funkcja Capable-to-Promise
Dostępna w obsłudze zamówień (Order Management) działająca w czasie rzeczywistym funkcjonalność możliwości przyobiecania („capable-to-promise”) ułatwia spełnianie oczekiwań
klientów. W Epicor wykorzystuje ona silnik harmonogramowania do określania dokładnych dat dostaw i umożliwia potwierdzenie lub anulowanie
zamówienia jednym kliknięciem zależnie od wypadającej prognozowanej daty jego realizacji.
Tablica harmonogramowania wielu zasobów
Umożliwia łatwe operowanie harmonogramem
metodą „przeciągnij i upuść” oraz „zagłęb się
w szczegóły” w wypadku montaży wielopoziomowych i szczegółów operacji. Główne centrum
sterowania harmonogramowaniem zasobów wyświetla graficznie harmonogramy dla grup zasobów na jednym ekranie. Oś czasu można zmieniać
dynamicznie by widzieć operacje krótkie i szybko
analizować wpływ operacji długotrwałych. Do
harmonogramu na tablicy harmonogramowania
wielu zasobów można dodawać notatki na temat
dowolnych aspektów aktualnego harmonogramu.

Harmonogramowanie i zarządzanie zasobami
–manipulowanie harmonogramem bezpośrednio
poprzez rozbudowaną tablicę harmonogramowania
wizualnego techniką przeciągnij i upuść.
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Każdą operację można ustawić z wieloma ograniczeniami lub zasobami (np., maszynami, narzędziami, wykwalifikowaną siłą roboczą, surowcami czy dostępnymi podzespołami).

Epicor dla produkcji
Kwalifikowalność zasobów
Możliwość definiowania zasobów o indywidualnych
cechach w konkretnej grupie zasobów, co pozwala
na poprawę dokładności harmonogramowania.

Analiza wpływu zmian
Pokazuje bezpośredni wpływ proponowanych
zmian na inne zamówienia by decyzje o zmianach były podejmowane świadomie.

Harmonogramowanie zautomatyzowane
w funkcji zdolności
Możliwość zdefiniowania zdolności lub poziomu umiejętności, które można wiązać z wieloma zasobami zamiast z grupą zasobów lub jednym zasobem w procesie planowania. Pozwala
to silnikowi APS na ustalanie na podstawie dostępnych zasobów, które z nich indywidualnie
zaplanować do danej operacji.

Korekta czasu
Automatycznie uwzględnia stopień wykorzystania zasobów i wydajność grupy zasobów co
umożliwia dokładniejsze obliczanie obciążeń.

Zdolności zależne
Możliwość powiązania zdolności zależnych, które silnik harmonogramowania harmonogramuje
wraz ze zdolnością podstawową, gdy do wykonania operacji konieczne są umiejętności zależne.
Zdolności skończone lub nieskończone
Możliwość określania każdego zasobu jako ze
zdolnościami skończonymi lub nieskończonymi.
Przy przesunięciu fragmentu całego harmonogramu, harmonogram zasobu zostaje zmieniony
zgodnie z typem tego zasobu.
Harmonogramowanie minimum prac w toku (WIP)
To niepowtarzalny algorytm zaprojektowany do minimalizowania prac w toku poprzez harmonogramowanie wysyłki zadania, gdy tylko to będzie możliwe.
APS następnie opracowuje harmonogram wstecznie
by rozpocząć zadanie, jak najpóźniej się da.
Planowanie wymiarowe
Możliwość harmonogramowania w funkcji wolumenu i ilości z wykorzystaniem planowania wymiarowego niemającego ograniczeń w czasie.
Harmonogramowanie oparte na tempie
Możliwość harmonogramowania komórek na podstawie przepustowości produkcyjnej, a nie czasu.
Ograniczenia materiałowe
Przyjęcie dostępności materiałów jako ograniczeń
harmonogramowania. Dzięki bezpośredniej integracji z magazynem i zaopatrzeniem (Inventory and
Purchasing), system APS wie, kiedy materiały się
mają pojawić i dostosowuje do tego harmonogram.

Reguły optymalizacji
Generowanie harmonogramu na podstawie reguł przypisanych poszczególnym zasobom.
Optymalizacja zrównoważona
Jednoczesne uwzględnianie priorytetów, wolnych mocy i czasu ustawiania podczas określania zrównoważenia obciążenia.
Harmonogramowanie w pojedynczych komórkach
Harmonogramowania całego zadania lub montażu w jednej komórce roboczej.
Nieograniczona scenariusze „a co, gdyby”
Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby
scenariuszy „a co, gdyby” pokazujących wpływ
zmian na produkcję.
Komunikacja wielozakładowa
Pomaga w koordynowaniu harmonogramów zakładów od siebie wzajemnie zależnych.
Zarządzanie wieloma zakładami
Producenci i dystrybutorzy nie tylko poszukują
nowych narzędzi do nadzorowania operacji wielozakładowych, ale także chcą maksymalizować
wykorzystywanie istniejących zasobów. Alternatywne metody zarządzania produkcją pomagają
optymalizować procesy produkcji poszczególnych części w każdym zakładzie na podstawie
dostępnych zasobów. Inne narzędzie optymalizacyjne uwzględnia przesuwanie materiałów lub
półproduktów do wykańczania w innym zakładzie.
Uwaga: Dodatkowe informacje o zarządzaniu
wieloma zakładami (Multisite Management) można znaleźć w rozdziale o globalnym zarządzaniu
działalnością (Global Business Management).

Zaawansowane planowanie materiałów
Zwiększenie przepustowości poprzez przyjęcie
dostępności materiałów i elementów jako ograniczenia. Zaawansowane planowanie materiałowe, będące integralną funkcją APS, umożliwia inteligentne nabywanie i składowanie materiałów.
Funkcja harmonogramowania rozpoznaje materiały oznaczone jako ograniczające, przedstawia
głównemu planiście ich dostępność i uwzględnia
terminarze dostawców by harmonogram był bardziej realistyczny.
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Zarządzanie
łańcuchem dostaw
• Z a r z ąd z a n i e za k upa mi
•	 Z a r z ąd z a n i e za potr ze bowa nia mi
• Por t al Su p plie r C onne c t
•	 Z a r z ąd z a n i e rela c j a mi
z do st a wc ami
• Z a r z ąd z a n i e za pa sa m i
•	 Z a r z ąd z a n i e m a te r ia ła mi
• Wysyłki i przyjęcia
•	Gospodarka agazynowa
•	E DI i B 2 B
z dostawcami

Krytycznym warunkiem powodzenia strategicznych inicjatyw rozwoju przedsiębiorstw jest wysoce efektywnie działający łańcuch dostaw. Najlepsi producenci wspomagają swoje łańcuchy dostaw innowacyjnymi rozwiązaniami
technicznymi, doskonale dopasowanymi do ich niepowtarzalnych potrzeb,
łatwych w obsłudze i uznawanych za spełniające najlepsze praktyki branżowe. Należy eliminować koszty, zwiększać prędkość i poprawiać wrażenia
klientów stosując silne łańcuchy dostaw przygotowane na produkcję przyszłości. Oferujący wysoką widoczność działań i cyfrową sprawność Epicor
zapewnia skuteczną koordynację poczynając od podstawowych surowców
do dostawy gotowych produktów, przekształcając łańcuchy dostaw firm
w nastawione na wyniki łańcuchy wartości.
Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management – SCM) to kompletny pakiet funkcji aplikacji korporacyjnej – w tym zarządzanie zakupami, pozyskiwaniem i zaopatrzeniem, zapasami, zaawansowane zarządzanie
surowcami, wysyłki i przyjęcia oraz gospodarka magazynowa – która jest
uzupełniona o funkcje prognozowania, zarządzania zamówieniami i analityki. Razem zapewniają firmom rozwiązania potrzebne im do zaspokajania
– nawet z zapasem – oczekiwań klientów na współczesnym coraz bardziej
zglobalizowanym rynku.
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Zarządzane zakupami

Moduł zarządzania zakupami Purchase Management obsługuje wystawianie zamówień zakupu i śledzenie wywiązywania się dostawców, by
optymalizować wyniki współpracy i pomagać
w negocjacjach. Rozbite na wiele szczegółowych
pozycji zamówienia pokazują planowane przyjęcia na magazyn lub zadania produkcyjne, przyjęcia bezpośrednie pod zlecenie sprzedaży czy
pod zlecenie produkcji, choć ich cel może zostać
zmieniony w chwili wprowadzania faktycznego
przyjęcia. Przetwarzanie przyjęć zamówień zakupu aktualizuje pliki sugerowanych dostawców
i szczegółowych historii zakupów, zapewniające
zawsze aktualne dane odniesienia wspomagające podejmowanie decyzji zakupowych. Dzięki
Purchase Management można ograniczać stany
zapasów, poprawiać dostarczanie na czas, przepływy gotówki i zwiększać dochodowość firmy.
Funkcje zarządzania zakupami obejmują:
•	Zautomatyzowane narzędzia zakupowe
•	Powiązania krzyżowe dostawców
•	Funkcjonalność zatwierdzania dostawców
•	Przyjmowanie masowych zakupów
•	Przyjmowanie w wielu lokalizacjach
•	Progi rabatów
•	Zapotrzebowania zakupowe
•	Historia zakupów
•	Śledzenie zleceń zakupów
•	Śledzenie dostawców

matyzuje harmonogramy dostaw w zakresie dat
dostaw, cen i stosownych ilości w pozycjach.
W harmonogramach dostaw są uwzględniane automatyczne wyliczenia zapotrzebowań – w oparciu o generowane sugestie zamówień zakupu
(PO), można je korygować automatycznie, by
spełniały wymagania dostawców lub pomagały
w nadzorowaniu stanów zapasów, efektywności
produkcji czy korzystności działań biznesowych.
Kompleksowa funkcjonalność obejmuje utrzymywanie harmonogramu części zapewniające tworzenie kombinacji części, zakładu i terminarza,
składających się na fiszkę części, jak również
utrzymywanie kodu okresowości określającego
zasady i warunki zapewniania okresowych dostaw zamówień przez dostawców.

Zaawansowane zarządzanie
zapotrzebowaniami
Wysokowydajne łańcuchy zaopatrzenia utrzymują większą sprawność dzięki prowadzeniu
budżetu i sprawowaniu kontroli nad pozycjami
zapotrzebowywanymi dla każdej lokalizacji magazynowej. Zaawansowane zarządzanie zapotrzebowaniami (Advanced Requisition Management – ARM) zapewnia firmom wgląd w wydatki
zaopatrzeniowe i ich regulowanie udostępniając narzędzie online do obsługi procesu składania zapotrzebowań zakupowych. Pozyskuje ono
informacje o wydatkach pomagając w negocjowaniu u dostawców opustów ilościowych, uznawaniu dostawców za preferowanych w wypadku konkretnych produktów, ustawianiu limitów
wydatków osobom i tworzeniu drogi służbowej
zatwierdzania zamówień zakupu.

Portal Supplier Connect

Zarządzanie zakupami— Wprowadzanie,
zatwierdzanie i potwierdzanie zamówień zakupu
z wieloma pozycjami i wydaniami.

Kontrakty zakupowe

Zadaniem modułu obsługi kontraktów zakupowych (Purchase Contracts) jest automatyzacja
powtarzalnych procesów kupowania pozycji
magazynowych – w tym tworzenie harmonogramów powtarzających się dostaw. Poszczególne
kupowane w ramach kontraktów pozycje mogą
być przypisywane do zamówień zakupu, co auto-

Wzmacnia konkurencyjność firmy pozwalając
jej oferować klientom i kontrahentom możliwość współpracy online. Supplier Connect, inaczej portal dostawców (Supplier Portal) to nastawiona na obsługę łańcucha dostaw funkcja
Commerce Connect – kompletnego, połączonego i wypróbowanego we współpracy z klientami
rozwiązania biznesowego zapewniającego im
dostęp e-handlowy i wielokanałowy (omnichannel). Umożliwiając samoobsługę przez klientów i dostawców w szerokim zakresie zapytań
– jak na przykład o otwarte zlecenia, informacje o częściach i dostęp do faktur z przeszłości – Commerce Connect eliminuje konieczność
przysyłania zapytań pocztą elektroniczną, telefonicznie czy faksowo, co znacząco zmniejsza
czas, który personel firmy musi poświęcać na
odpowiadanie na nie.
Moduł Supplier Connect został specjalnie dostosowany pod kątem dostawców aktualizujących własne informacje poprzez swój portal
dostawców, odpowiadających na zapytania
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mówieniach zakupowych. Może przedstawiać
metryki sprawnościowe, jak również pozwala
na stosowanie pól definiowanych przez użytkownika, elastycznie zwiększających możliwości przechowywania danych i przesyłania indywidualnych wiadomości pomiędzy dostępnymi
przez sieć sklepami a scentralizowanym zapleczem je obsługującym. To nie tylko zdecydowanie usprawnia relacje między firmami i ich dostawcami, ale także pozwala firmom znacznie
szybciej i celniej reagować na wszelkie zmiany
okoliczności po stronie zaopatrzenia.

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier
Relationship Management – SRM) zapewnia narzędzia kupcom, personelowi działu zaopatrzenia i specjalistom ds. zakupów umożliwiające
im zapytywanie o oferty na surowce czy podzlecanie usług jednemu lub wielu podwykonawcom. Zapytania ofertowe (RFQ) są generowane
na pojedyncze lub na wiele pozycji, co pozwala
zapytującemu ocenić odpowiedzi dostawców
i zdecydować, którzy są w stanie dostarczyć firmie wymagane ilości w oczekiwanych cenach
i terminach dostaw pozwalających jej utrzymać
sprawny tok produkcji i usług.
Odpowiedzi dostawców na RFQ automatycznie
tworzą lub uzupełniają istniejące tabele cennikowo-rabatowe o aktualne daty osiągalności
do wykorzystania w innych aplikacjach Epicor.

Portal dostawców Epicor

Gładko i sprawnie integruje dostawców firmy z jej
rozwiązaniem Kinetic. Zapewnia albo rozwiązanie integracyjne (dostawcom, którzy mogą się
do firmy podłączać) lub portal internetowy (dostawcom, którzy nie mogą), poprzez które firma
może się z dostawcami komunikować w formie

Moduł Epicor Smart Inventory Optimization
– to łatwe wizualizowanie raportów o sprawności
działania magazynów i udostępnianie ich głównym
zainteresowanym.

czytelnej i zrozumiałej dla ludzi – a nie w ‚żargonie EDI’. Można oglądać dokumenty i informacje
statusowe na temat wniosków o zaopatrzenie
oraz wykresy obrazujące dane z EDI.
Taka analityka sieciowa pokazuje co się dzieje
w łańcuchu dostaw i alarmuje firmę w razie występowanie nieoczekiwanych lub nieprawidłowych działań dostawców. Portal zapewnia też
w czasie rzeczywistym widoczność zamówień,
przewoźników i magazynów, dzięki czemu pracownicy mogą bezzwłocznie reagować na zakłócenia ciągłości dostaw.
Uwaga: więcej informacji o rozwiązaniu Epicor EDI do integracji EDI i B2B zawiera rozdział
„Cloud Business Architecture”.

Zarządzanie zapasami

Moduł zarządzania zapasami (Inventory Management) zapewnia podstawowe funkcje potrzebne
do aktualizacji i utrzymywania stanów i kosztów
surowców, produkcji w toku (WIP), wyrobów gotowych w magazynie, oraz zapasów podręcznych.
Wydania z zapasów zmniejszają dostępne stany
zapasów, które są ustawicznie odnawiane poprzez
wprowadzanie na stan przyjmowanych dóbr zakupywanych lub wytwarzanych. Obsługa przyjęć
zapewnia ciągłą aktualizację średnich stanów
magazynowych, FIFO, partii lub ostatnich kosztów
każdej sztuki. Dostępne z ekranu zapytania obejmują analizy kierownicze planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), wykrywania niedoborów, analizowania zamówień zaległych, stanów
magazynowych, wycen i pozycji krytycznych.
Funkcjonalność obejmuje także:
•	Utrzymywanie zamienników części
•	Zarządzanie kalkulacjami
•	Śledzenie kraju pochodzenia
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•	Zliczanie cykli
•	Globalne standardy handlu
•	Części producentów
•	Krzyżowe powiązania części
•	Główne progi opustów cen na części
•	Spis z natury i inwentaryzacja ciągła
•	Zgodność z RoHS
•	Etapowane zapytania / sprawozdania dotyczące materiałów
•	Definicje jednostek miar

•	Śledzenie przyjęć różnych
•	Obsługa pakowania i wysyłki / wypełnianie
powierzchni ładownej
•	Śledzenie opakowań zbiorczych
•	Wysyłki opakowań fantomowych
•	Raportowanie sprawności wysyłek

Moduł Package Control
Kontrola nad pakietami pozwala śledzić, zarządzać czy przetwarzać grupy elementów oznaczonych jednym identyfikatorem Package Control ID (PCID). Dowolny element można śledzić
od przyjęcia na obiekt, poprzez jego drogę przez
obiekt, wysyłkę lub przesunięcie elementu na
inny obiekt i ostatecznie wysyłkę do klienta.
Obsługujący również generowanie PCID-ów dla
pakietów przychodzących, Kinetic umożliwia rezerwowanie i przydzielenie PCID-ów do zleceń sprzedaży, wydawania materiałów do zleceń produkcyjnych, nadawania PCID-ów po produkcji pozycji,
przenoszenia pakietów PCID z jednego obiektu do
drugiego i otrzymywania pakietów PCID towarów
gotowych na magazyn, by zakończyć transakcje
przetwarzania. Wykorzystując niepowtarzalny kod
PCID można wykonywać między innymi transakcje
kompletacji i ich wycofania, transakcje wysyłek
i odbiorów zadań produkcyjnych w magazynach.
PCID-y mają zestaw narzuconych lub określonych przez użytkownika cech fizycznych lub
sterujących, obejmujących sam pakiet (właściwości i zawartość) oraz etykietę. Każdemu można zadać własne reguły sterowania, przepływu
procesowego i statusu, co daje większą kontrolę
nad i widoczność łańcucha zaopatrzenia firmy.

Dostawy i przyjęcia

Zadaniem modułu dostaw i przyjęć (Shipping and
Receiving) jest wspomaganie wzrostu sprawności
i trafności wszystkich działań dotyczących dostaw
i przyjęć poprzez umożliwianie ich wykonywania
i śledzenia. Ów uniwersalny model daje możliwość automatycznego fakturowania w dziale Należności po wysyłce do klienta; drukowania listów
przewozowych dostosowywanych do przesyłek;
śledzenia tras dostaw kontenerów i aktualizacji
statusów terminów realizacji wszystkich zamówień zakupowych; śledzenia dostaw do klientów;
kosztów z dostawą do klienta (landed costs) stosownych części, odzwierciedlających faktyczny
koszt materiałów lub towarów gotowych i więcej.
Pełna funkcjonalność to także między innymi:
•	Wysyłki masowe
•	Śledzenie części podwykonywanych
•	Śledzenie wysyłek różnych

Quick Ship – oprogramowanie Quick Ship upraszcza
spedycję i wysyłki pod specyfikacje klientów.

Oprogramowanie Quick Ship

Współcześni klienci chcą mieć wybór spośród
wielu rodzajów wysyłki. Quick Ship, oprogramowanie do Epicor Kinetic współpracujące z wieloma spedytorami, upraszcza procesy wysyłek
krajowych i międzynarodowych, taki wybór zapewniając. Od szukania najlepszych cen przy
wprowadzaniu zamówienia do zestawiania manifestów przesyłek krajowych lub międzynarodowych, Quick Ship porozumiewa się z różnymi
przewoźnikami i dostarcza informacje od nich
o przesyłce z powrotem do platformy ERP. W ramach funkcjonalności przesyłkowej Quick Ship
drukuje etykiety, listy przewozowe i dokumenty
eksportowe, które trzeba załączać do przesyłek.
Możliwości obejmują:
•	Obsługę w jednym systemie wielu przewoźników / numerów kont
•	Szukanie najlepszych cen
•	Narzędzie mapowania danych
•	Generowanie listów przewozowych
•	Automatyczne wysyłki z ukryciem nadawcy
•	Automatyczne powiadamianie emailami
•	Automatyzacja deklaracji HazMat
•	
Integracja z oprogramowaniem zgodności
HazMat (DGIS)
•	Wybór najlepszego czasu i trasy
•	Przesyłki skonsolidowane
•	Przesyłki międzynarodowe z dokumentacją
•	Drukowanie lub wysyłanie emailem etykiet
zwrotnych
•	Narzędzie pobierania stawek niestandardowych przewoźników
•	Zlecenia przesunięć
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Gospodarka magazynowa

Śledzenie numerów seryjnych
Śledzenie numerów seryjnych pomaga w zapewnieniu identyfikowalności produktów, pozwalając na większą kontrolę nad częściami w zakładach. Kompleksowa funkcjonalność rozciąga
się od braku śledzenia w ogóle do pełnej identyfikowalności każdego zarejestrowanego ruchu
sztuki części i jej elementów składowych.

Funkcjonalność obejmuje:

Opcjonalnie można rejestrować numery seryjne
tylko na etapie wydawania produktów na zewnątrz. Jest to szczególnie przydatne dla firm,
które muszą rejestrować numery serii wysyłanych do poszczególnych klientów i daty wysyłek, ale nie muszą ponosić dodatkowych kosztów rejestrowania numerów seryjnych podczas
przemieszczania towarów na terenie magazynów czy wewnątrz zakładów produkcyjnych.

System zarządzania magazynami Epicor Warehouse Management System (WMS) wykorzystuje Kinetic, zbieranie IDentyfikatorów w ruchu
i łączność bezprzewodową, by gładko łączyć
magazyn firmy z działem obsługi zamówień
i z produkcją – optymalizując procesy kompletacji, pakowania, wysyłki i przyjęć.

•	Zarządzanie pojemnikami
•	Tworzenie zespołów magazynowych
•	Stanowisko realizacji zamówień
•	Szablon przydzielania
•	Kompletacja falowa
•	Śledzenie przeładunków
•	Kompletacja bezpapierowa
•	Zarządzanie kolejkami
Śledzenie partii i ich atrybutów
Pomaga w zwiększaniu sprawności łańcucha dostaw przez pełną widoczność poszczególnych
partii części w całym systemie firmy. Rejestruje materiały otrzymywane, utrzymuje podręczny
rejestr materiałów identyfikowalnych i szczegółowe informacje o zużyciu według partii z opcją
automatycznego generowania numerów partii
na podstawie reguł określonych dla danej części.
Dla każdej partii części można też przechowywać dodatkowe atrybuty partii obejmujące serię,
partię produkcyjną, numer wytopu, datę produkcji, datę ważności, wersję oprogramowania układowego, datę utwardzania, datę zalecaną itd.
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Zapasy zarządzane przez klientów
Można zmniejszyć ryzyko gospodarcze poprawiając kontrolę nad zapasami zarządzanymi przez
klientów, które firma przechowuje, ale które nie
stanowią jej własności. Takie pozycje mogą być
wykorzystywane w produkcji wyrobów dla klienta
lub wysyłane z firmy wprost do odbiorców klienta.
Zapasy zarządzane przez dostawców
Moduł Supply Chain Management pozwala firmie oznaczać materiały kupowane jako zapasy,
przechowywane jako konsygnowane przez dostawcę. Te części firma także może wykorzystać
do produkcji i z chwilą ich użycia firma staje się
ich prawowitym właścicielem.

Epicor dla produkcji

Inteligentne planowanie
i optymalizacja zapasów
Platforma Smart Inventory Planning and Optimization to chmurowy system sprawozdawczy do
planowania popytu, optymalizacji poziomu zapasów oraz analizowania łańcucha dostaw, pomagający w zwiększaniu sprzedaży i planowaniu operacji magazynowych.
Platforma pozwala na konwergencję wiarygodnych metodyk prognozowania, technik
optymalizacji i opartego na konsensusie planowania popytu i zapasów, udostępnianych
przez prosty w użyciu interfejs działający
w każdej przeglądarce internetowej. Bardziej
szczegółowe informacje zawiera dział Business Intelligence.

Zaawansowane jednostki miar

Sprzedaż pozycji cechujących się wieloma
atrybutami wymiarowymi może być skomplikowana i utrudniać wdrożenie systemu ERP. Takim producentom i dystrybutorom Epicor oferuje moduł zaawansowanych jednostek miary
(Advanced UOM), który zmniejsza skomplikowanie wdrożenia poprzez zmniejszenie liczb konfiguracji wymaganych do dopasowania się do
takich niestandardowych potrzeb. Zaletą funkcjonalności Advanced UOM jest uproszczenie
przez nią podejścia do wyszukiwania właściwych asortymentów poprzez jego posegmentowanie według atrybutów takich jak twardość, siła, moduł elastyczności (Younga) czy
gęstość. Ponieważ asortyment jest podzielony
na segmenty, jego pozycje łatwo się odnajduje,
spisy z inwentarza są dokładniejsze, zaś obszar
biznesu może planować wymagania na stany
zapasów na poziomie atrybutów, co zapewnia
dokładne zrównoważenie podaży z popytem.
Ponadto, Advanced UOM udostępnia dynamiczne atrybuty pozwalające przeliczać jednostki
miar. Na przykład funty na gramy, stopy na metry i odwrotnie . Zarówno wymiary teoretyczne
(długość 4 metry), jak i opcjonalnie faktyczne (4,1 metra) można przeliczać na dokładne
masy . Jest to bardzo użyteczna i przydatna
funkcja, gdy coś kupuje się i sprzedaje rozliczając jedną jednostką miary, a w magazynach
i na produkcji inną. Advanced UOM przedstawia
takie transakcje w obydwu jednostkach miary,
zapewniając większą widzialność i dokładny
koszt w całym procesie, umożliwiając proste
operowanie sztukami zamiast np. rozliczania
masy czy długości.

i śledzenie ruchów magazynowych wszystkich
zapasów, w tym surowców i produkcji w toku.
Wykorzystując terminale bezprzewodowe i kody
kreskowe można śledzić zapasy w czasie rzeczywistym, mając pełną kontrolę i widoczność
surowców i produkcji w toku podczas ich przemieszczania się przez całą firmę.
Kompletna funkcjonalność obejmuje:
•	Kodowanie kreskowe na żądanie
•	Interfejs podajnika materiałów
•	Ruch materiałów
•	Priorytetyzacja zamówień
•	Przydzielanie zamówień sprzedaży
•	Skanowanie etykiet z kodami kreskowymi
•	Możliwość używania czytników ręcznych

Aplikacja Wireless Warehouse

Nasza aplikacja magazynu bezprzewodowego
Wireless Warehouse na urządzenia ręczne ma
nowoczesny intuicyjny interfejs użytkownika do
realizacji funkcji magazynowych i dystrybucyjnych. Aplikacja optymalizuje przepływ pracy
zapewniając szybkie i bezbłędne skanowanie,
skraca czas przetwarzania transakcji, zwiększa
ich dokładność i ogranicza błędy. Może działać
na urządzeniach firm Honeywell® I Zebra® pracujących pod systemem operacyjnym Android®
5 lub nowszym.

Zaawansowane zarządzanie
materiałowe
Advanced Material Management (AMM) umożliwia firmom tworzenie elektronicznych zamówień na materiały, wysyłanie owych materiałów

Aplikacja Wireless Warehouse ma nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika na urządzeniu z Androidem
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Funkcjonalność obejmuje:
•	
Przyjęcia kontenerów przychodzących, zamówienia zakupu, pokwitowania zleceń
przesunięć, w tym międzyfirmowych.
•	Podstawowe funkcje magazynowe pozwalające użytkownikom inicjować korekty i przesunięcia w magazynach; zliczanie cykli
i spisy z natury.
•	
Kompletowanie materiałów przydzielonych
do kolejki materiałowej, pobieranie pozycji z kolejki dostępnych czy odstawianie ich
z powrotem do kolejki.
•	
Rozkompletowanie zleceń sprzedaży lub
przesunięć
•	
Automatyczne przepływy pracy wyzwalane
skanowaniem.
•	Opcje złożonego sortowania i filtrowania
•	Walidacja na poziomie części i pojemników
•	Konfigurowalna walidacja skanowania
•	Zarządzanie kodami PCID, w tym tworzenie,
dzielenie i łączenie
•	
Przetwarzanie
przesyłek
wychodzących
wprost z urządzenia.
•	
Potwierdzanie doręczenia bez dokumentów
papierowych aplikacją pozwalającą złożyć
podpis na ekranie i robiącą zdjęcie
•	Optymalizacja tras dostaw i nawigacja

Aplikacja mobilna Proof of Delivery zwiększa
wydajność i bezbłędność danych wprowadzanych
przez dostawców
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Aplikacja Proof of Delivery
Dla klientów którym nie są potrzebne papierowe potwierdzenia doręczenia, a tylko funkcje
nawigacji trasy doręczeń, dostępna jest aplikacja Proof of Delivery (potwierdzenie doręczenia) mogąca działać niezależnie jako podzbiór
funkcji aplikacji mobilnej Wireless Warehouse.
Oprócz urządzeń z systemem operacyjnym Android, aplikacja Proof of Delivery jest dostępna
również na urządzenia działające pod systemem iOS, można ją pobrać z obydwu sklepów
– Google i Apple App.

Epicor dla produkcji

Zarządzanie
produkcją

• Z a r z ąd z a n i e za da nia m i
• Prod u kc ja z a a wa nsowa na
• Prod u kc ja o dc hudzona Ka nba n
• Z b i e ra n i e d a nyc h
• Z a awan sowane M ES
• Z a pewn i a n i e j a kośc i
•	 S y s t em z arz ą dza nia
j a ko śc i ą ( Q MS )

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wytwarza skomplikowane rozwiązania, czy proste wyroby, do budowania przewagi konkurencyjnej potrzebuje dobrego panowania nad produkcją. W miarę jak na globalnym rynku kurczą się marże zysku, a klienci stają się coraz bardziej wymagający, firmy
poszukują elastycznych rozwiązań, które mogą im zapewniać infrastrukturę pozwalającą na reagowanie na zmiany szybko i sprawnie. Epicor oferuje
rozwiązanie kompleksowe dla firm produkujących na zamówienia, w trybie
mieszanym, projektujących pod zamówienia oraz konfigurujących pod zamówienia; włącznie z lekkim montażem do realizacji przez dystrybutorów. Pakiet rozwiązań do sterowania produkcją o modułowej budowie składa się z
elementów do Zarządzania zadaniami, Produkcji zaawansowanej, Produkcji
odchudzonej, Zbierania danych, Zaawansowanych MES, Zapewniania jakości, Ulepszonego zapewniania jakości i Systemu zarządzania jakością.
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Kosztorysowanie zadań
Porównywanie wartości faktycznych z oszacowaniami w sieci, przegląd zleceń pod kątem
kalkulacji materiałowych, materiałochłonności, podwykonawstwa, działań (narzutów na
robociznę) i porównywanie prognozowanych
i faktycznych rozliczeń pod kątem analizy dochodowości. Kosztorysowanie zadań można
przeprowadzać indywidualnie dla zadań, klientów, grup produktów lub w skali całej firmy.
Łączenie zleceń z zadaniami
Obsługuje jedno zadanie lub jedną dostawę,
jedno zadanie lub wiele dostaw, ogólne serie
produkcyjne i wewnętrzne zlecenia prac od części składowych do zapasów towarów gotowych.
Zarządzanie zleceniami — Zapewnia na hali
fabrycznej szczegółowe informacje o każdym
aspekcie zadania.

Zarządzanie zadaniami

Moduł Zarządzania zadaniami z Głównego Pakietu Operacyjnego to kompleksowe rozwiązanie
służące do sterowania produkcją, w szczególności zaprojektowane pod kątem planowania,
kierowania,
harmonogramowania,
kalkulowania i śledzenia towarów — w tym wyrobów
zmontowanych, wytworzonych i półproduktów.
Zawiera innowacyjne narzędzia służące do lepszego planowania i kosztorysowania z analizą
realizacji produkcji w przeszłości porównującą
oszacowania z wartościami rzeczywiście osiągniętymi dla poszczególnych serii. Funkcjonalność Zarządzania zleceniami obejmuje:
Narzędzie stanowiska planistycznego (Planning
Workbench)
Dające dostęp w jednym widoku do wszystkich
działań związanych z zadaniami — tworzenia
nowych zadań, zmiany wymagań na zadanie,
by sprostać zmieniającemu się popytowi oraz
przydzielanie i realokowanie zadań, by zaspokajać zmieniający się popyt ze strony klientów.
Narzędzie planistyczne daje prosty dostęp do
tablicy harmonogramowania pozwalający na
bardziej szczegółowe zarządzanie zadaniami.
Menedżer zadań
Umożliwia szybki przegląd relacji pomiędzy zadaniami produkcyjnymi i popytem. Pozwala na zmienianie planu produkcji pod wzrost i zmiany popytu.
Narzędzie stanowiska planisty produkcji (Production Planners Workbench)
Narzędzie Production Planners Workbench to
kokpit, który zapewnia przegląd niedoborów
materiałowych w wybranych zadaniach. Pomimo że takie informacje są też dostępne na poziomie poszczególnych zadań, przegląd umożliwia planiście zadań szybkie zebranie informacji
o wielu zadaniach jednocześnie.
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Powiadamianie o nowych/zmienionych zleceniach
Zapewnia, że zlecenia lub ich zmiany nie uchodzą uwadze i wychwytuje nowe i zmieniające
zlecenia z wprowadzania zleceń. Opcjonalne
śledzenie wszystkich zmian zleceń po ID użytkownika, dacie i opisie.
Interfejs przeciągnij i upuść
Upraszcza
proces
planowania.
Interfejs
w postaci drzewa umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie elementów, operacji lub materiałów bezpośrednich z innego kosztorysu,
zestawienia materiałowego czy poprzednio zrealizowanego zadania.
Planowana nadprodukcja podzespołów
Wytwarzanie i automatyczne wprowadzanie na
magazyn nadprodukcji.
Wydajność/brakowość
Każdy to ma. Wydajność/brakowość. Ta funkcjonalność umożliwia raportowanie brakowości
operacji mogącą mieć wpływ na szacowaną
wydajność produkcji kolejnych operacji, jeżeli
brakowość przekracza określoną granicę. Niektórym użytkownikom wystarcza wtedy ostrzeżenie, inni mogą woleć automatyczne wykonanie czynności.
Zespoły
Tworzenie szeregowań, kalkulacji i śledzenie
pojedynczych lub zbiorczych części.
Harmonogramowanie
Harmonogramowanie zadań w przód, wstecz, „co
jakby”, oraz mocy skończonych i nieskończonych.
Kalkulacje powykonawcze
Wyliczanie robocizny lub materiałów dla jednego zespołu, działu lub całego zadania.
Śledzenie zadań
Przegląd konkretnego zlecenia i sprawdzenie
stanu wszystkich zespołów, operacji i materiałów, w tym status podwykonawstwa.

Epicor dla produkcji
Produktywność
Śledzenie i analizowanie danych o sprawności
i wykorzystaniu w ujęciu na pracownika, operację, zakład pracy i wydział.
Kontrola jakości
Dokładne śledzenie i analizowanie braków, poprawek i operacji dodatkowych.
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Sygnalizator niedoborów materiałowych
Sprawdzenie dostępności materiałów w chwili wprowadzania zadań celem sprawdzenia, czy
można je rozpoczynać zgodnie z harmonogramem.

Produkcja zaawansowana

Uproszczone interfejsy na hali fabrycznej
Jeden punkt sprawozdawczości umożliwia
wprowadzanie wielu liczb części przez jeden
interfejs halowy z precyzyjną alokacją kosztów
brutto robocizny na każdą zgrupowaną część
i operację.
Do wyboru współbieżność lub sekwencyjność
Użytkownik może łączyć części i operacje sekwencyjnie – czyli jedna po drugiej albo współbieżnie – wszystkie jednocześnie.
Jedna lub wiele operacji
Użytkownik może wybrać do powiązania jedną
operację lub całe zadanie.

W produkcji zaawansowanej stosowane są techniki wsadowe pozwalające użytkownikom grupować wykonywanie razem wielu części lub operacji w ramach głównych procesów produkcyjnych.
Grupowanie tworzy pojedyncze pozycje sprawozdawcze lub zadania – co upraszcza harmonogramowanie, śledzenie i sprawozdawczość robocizny i materiałów na hali fabrycznej. Funkcje te
są dostępne w ramach planowania zadań i harmonogramowania zasobów w Epicor, z możliwością grupowania planowego lub doraźnego przez
użytkowników końcowych. Dodatkowo mogą oni
planować operacje kolejno – jedną po drugiej,
albo równolegle – kończone jednocześnie w wypadku operacji zagnieżdżonych.

Produkcja odchudzona Kanban

Funkcjonalność produkcji zaawansowanej to:

W skład funkcjonalności produkcji odchudzonej
wchodzą:

Obsługa produkcji powiązanej
Umożliwia łatwiejsze wytwarzania w tej samej
serii produktów powiązanych lub zależnych.
Obsługa wytwarzania produktów zagnieżdżonych
Zapewnia uproszczenie wytwarzania produktów
zagnieżdżonych, bądź z takiego samego materiału lub tą samą technologią w jednym przebiegu. Integracja zadań w Kinetic z programami do
nestingu jest dostępna poprzez Epicor NestLink,
działająca w czasie rzeczywistym, dwukierunkowo i całkowicie automatycznie.
Grupowanie części i operacji
Łatwe łączenie we wsady wielu operacji na takich samych lub różnych częściach do wykonywania albo sekwencyjnie, albo współbieżnie.
Widoczność grupowania produkcji
Produkcja z wolnej ręki zapewnia pełną widoczność i śledzenie operacji i części.
Dokładna kontrola kosztów
Koszty materiałów i produkcji można po zakończeniu produkcji precyzyjnie przypisywać do
wielu zadań produkcyjnych. Uproszczone wprowadzanie robocizny umożliwia robotnikom wstawianie wartości dla wielu części w jednym kroku.

Przy rosnącej globalnej konkurencji i wymaganiach stawianych łańcuchowi dostaw online,
klienci jak nigdy domagają się większej elastyczności produkcji, mniejszych i częstszych
dostaw, a także wyższej jakości produktów –
i to coraz taniej. Będąca elementem modułu
Zarządzania zadaniami z Głównego Pakietu
Operacyjnego, Produkcja odchudzona zapewnia
specjalną funkcjonalność potrzebną firmom do
zaspokajania tych wymagań i optymalizowania
pracy na hali fabrycznej, włącznie z wprowadzeniem funkcji produkcji odchudzonej Kanban,
w ramach której wyroby są przez proces „ciągnięte” a nie „pchane”.

Produkcja bez zleceń pracy (przepływ Kanban)
Zabudowana w Epicor funkcjonalność Kanban
(tzn., sygnalizowanie, by wytworzyć lub przemieścić produkt) zapewnia funkcjonalność wymaganą do zarządzania różnymi typami systemów do sterowania Kanban. W miarę jak pozom
zapasów lub zamówienie wymaga dodatkowego produktu, automatycznie są zapotrzebowywane Kanbany takie jak na produkcję w czasie
rzeczywistym, na serię produkcyjną, na zakup
w czasie rzeczywistym i na odtworzenie stanu
zapasów. Kanban steruje poziomem zapasów
i zamówieniami na części oznaczane jako podlegające nadzorowi przez system Kanban. Reguły definiowane przez użytkownika umożliwiają
takie oznaczanie części na poziomie elementów, magazynów, jak też lokalizacji poszczególnych pojemników czy kuwet magazynowych.
Zapasy na poziomie komórek
Zarządzanie materiałami, planowanie i odnawianie zapasów w komórkach.
Kanban produkcji w czasie rzeczywistym
Eliminuje zlecenia prac i zmniejsza zapasy
podręczne, ponieważ Kanban produkcji w czasie rzeczywistym elektronicznie sygnalizuje koZarządzanie produkcją | 45
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nieczność uzupełniania części w miarę potrzeb.
Zamiast planowania każdego realizowanego
zlecenia, części są „zaciągane” przez produkcję
w miarę schodzenia poniżej minimów stanów
magazynowych lub podręcznych w komórkach.
Komórka jest wizualizowana na tablicy Kanban
zależnie od liczby części wymaganej do produkcji w magazynie, pojemniku lub komórce.
Kanban toku produkcji
Podgląd przyszłego zapotrzebowania pozwalający dynamicznie obliczać Kanbany przyszłych
uzupełnień na podstawie Kanbana toku produkcji. Zapewnia to kolejnym komórkom i dostawcom widoczność przyszłego popytu (mimo że
rzeczywiste zdarzenia Kanban mogą być inne
w trakcie ich wykonywania). W miarę wykonywania Kanbanów dalsze wymagania popytowe
są dynamicznie aktualizowane. Wszystkie komórki i dostawcy mają bieżący aktualny widok
przyszłego zapotrzebowania.
Kanban uzupełniania zapasów
w czasie rzeczywistym
Przesuwanie zapasów w miarę zapotrzebowania w konkretnych komórkach produkcyjnych,
strefach wysyłki czy strefach towarów powierzonych z Kanbanem uzupełniania zapasów
w czasie rzeczywistym wykorzystującym automatyczne wyzwalanie stanem zapasów.
Kanban zakupów w czasie rzeczywistym
Używając Kanbana zakupów w czasie rzeczywistym można odnawiać zapasy bezpośrednio od
dostawców i powiadamiać dział zaopatrzenia,
że to jest konieczne. Automatycznie wyśle on
email do dostawcy z zamówieniem dodatkowej
dostawy w ramach umowy otwartej do głównych magazynów albo wprost na halę fabryczną. Kanban zakupów w czasie rzeczywistym automatyzuje odtwarzanie stanów materiałowych
wprost od dostawców i zapewnia widoczność
aktualnych zapotrzebowań zaopatrzeniowych.

nieszablonowo, np. sezonowo. Monitor Production Activity umożliwia dynamiczne ocenianie
działań produkcyjnych dla każdej grupy zasobów względem metryk sprawności odchudzonej utworzonych dla danego procesu produkcyjnego.
Obsługa podejść hybrydowych do „odchudzenia”
Stosowanie podejścia etapowego do wdrażania praktyk odchudzonych w zakresie śledzenia
materiałów, MRP i Kanbana w środowisku mieszanym. Producenci, mając wybór, w jaki sposób
na poziomie lokalizacji części będzie się nią zarządzało, mogą łatwiej przechodzić na system
odchudzony, jednocześnie synchronizując działanie MRP i Kanban.

Zbieranie danych

Zbieranie danych (Data Collection poprzednio
znane pod nazwą Epicor MES) to łatwy w użyciu system online obsługi hali produkcyjnej
zapewniający widoczność na żywo transakcji zakładowych w rozwiązaniu Epicor. Epicor
Data Collection umożliwia dokładne rozliczanie robocizny i śledzenie transakcji online, co
daje kierownictwu bieżący obraz tego, co się
dzieje na hali produkcyjnej z dokładnością do
pracownika i zadania. Integracja z modułami
Epicor Job Management, Scheduling, Quality
Assurance i Advanced Material Management
eliminuje dublowanie wprowadzania danych
i zapewnia widoki online i w czasie rzeczywistym najnowszych priorytetów harmonogramowania produkcji. Ponadto, dzięki integracji
z narzędziem Epicor Document Attach Tool,
można mieć z poziomu hali fabrycznej dostęp
do potrzebnej dokumentacji, takiej jak rysunki
produktów, dokumentacja technologiczna czy
filmy.
Łączna funkcjonalność modułu obejmuje:

Zautomatyzowany przepływ materiałów
Upoważnia komórki zaopatrujące do „ściągania” wcześniej zdefiniowanych ilości pozycji
z wykorzystaniem operacji.
Mierzenie działań produkcyjnych w stosunku do
metryk działań odchudzonych
Funkcja Production Activity automatycznie gromadzi dane o produkcji poprzez transakcje zakładu produkcyjnego. Dane gromadzone przez
ten proces mogą następnie być analizowane
według potrzeb względem dowolnych zdefiniowanych przez użytkownika metryk wydajności
działań odchudzonych.
Metryki odchudzone
Możliwość określenia metryk odchudzonych na
okres, dzień, tydzień, grupę zasobów, a nawet
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Zbieranie danych (Data Collection) upraszcza
zbieranie danych operatorskich i optymalizuje
produkcję kolejkami produkcyjnymi.
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Wiele sposobów wprowadzania danych
Na hali fabrycznej do wprowadzania informacji o prowadzonych pracach można używać
ekranów dotykowych, myszy, czytników kodów
kreskowych lub klawiatur. Proste wskanowanie
kodu kreskowego z naklejki na koniec transakcji przyśpiesza jej realizację i eliminuje błędy
wprowadzania danych.
Kolejka prac
Zapewnia pracownikom harmonogramy prac
według priorytetów, udostępniając informacje
bezpośrednio na hali fabrycznej. Gromadzenie
danych jest zoptymalizowane pod kątem użytku na hali fabrycznej z możliwością wybierania
jednocześnie wielu zadań roboczych, widoków
całych arkuszy, widoków dotyczących bieżących, dostępnych lub oczekiwanych prac, możliwości kierowania pracami na podstawie TAKT,
liczby sztuk, godzin oraz oznaczenia grup, wraz
z zaawansowanymi możliwościami przeszukiwania.
Praca wielojęzyczna
Treści na ekranach Gromadzenia danych mogą
być wyświetlane w ojczystych językach poszczególnych pracowników.
Dzielone godziny
Automatyczne dzielenie roboczogodzin między
wiele zadań wykonywanych jednocześnie przez
pracownika. Podobnie można dzielić godziny
wykorzystania zasobu lub maszyn, gdy służą
więcej niż jednemu pracownikowi.
Raportowanie jakości
Zbieranie kodów przyczyn poprawek i odrzutów
wraz z wolnymi uwagami pracowników na hali.
Opcje Zapewniania jakości umożliwiają zgłaszanie kontroli ustawień, pierwszych artykułów,
liczb sztuk i wielu innych.
System ostrzegania na hali
Ostrzeżenia pojawiają się w różnych miejscach
systemu, gdy wystąpią określone warunki lub
zdarzenia. Ich zadaniem jest informowanie brygadzistów o statusach zadań czy wydajności
pracy robotników.

obecne działania w zakładzie pracy oraz definiowane przez użytkownika warunki generujące
ostrzeżenia z hali.
Wydania i Przyjęcia
W połączeniu funkcji Wydań i Przyjęć modułu
Zbierania danych z modułem Zaawansowanej
gospodarki materiałowej (Advanced Material
Management) można zmaksymalizować szybkość reagowania magazynów.
Gospodarka magazynowa
W połączeniu z modułem Zaawansowanej gospodarki materiałowej (Advanced Material Management) funkcji modułu Zbierania danych takich jak korekty, wydania materiałów, czy spisy
z natury można zmaksymalizować szybkość reagowania magazynów.
Ruch materiałów
W połączeniu z modułem Zaawansowanej gospodarki materiałowej (Advanced Material Management), umożliwia maksymalizację sprawności obsługi kolejek materiałowych przez
podawaczy materiałów i umożliwia operatorom maszyn zgłaszanie zapotrzebowań przesunięć produkcji w toku (WIP) z jednej lokalizacji do innej, maksymalizując kontrolę nad
produkcją w toku przy minimalizacji opóźnień.
Ponadto, można przemieszczać wyroby WIP do
lokalizacji magazynowych lub etapowania WIP
w następnym zasobie zależnie od dostępności
miejsca i czasu. To także możliwość szybkiego
i bezbłędnego rozpoznawania pojemników magazynowych i z produkcją w toku dzięki generowanym systemowo kodom kreskowym.

Zaawansowany MES

Utrzymanie konkurencyjności na współczesnym
ewoluującym rynku produkcji nie jest łatwe. Jak
zwiększać wydajność i zmniejszać koszty zaspokajając wymagania klientów? Tu na scenę

Tolerowane spóźnienia / wielozmianowość
Obsługa wejść i wyjść z pracy z korektami na
definiowane przez użytkownika tolerowane
spóźnienia. Obsługa zmian dzielonych i ruchomego czasu pracy.
Monitory informacji fabrycznych
Użytkownicy mają dostęp do monitorów online
informacji o hali fabrycznej z modułu Zbierania danych. Zależnie od loginu i praw dostępu
dostępny jest Monitor zadań, Monitor zleceń,
Monitor klientów, Monitor wysyłek i inne. Monitor hali pokazuje kto jest obecny, kto nie jest,

System realizacji produkcji (Manufacturing Execution
System) — Automatycznie w czasie rzeczywistym
pobiera i raportuje statusy zadań na hali fabrycznej.
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wkracza Zaawansowany MES (Advanced MES).
W Zaawansowanym MES wykorzystywana jest
technologia Przemysłu 4.0 w halach fabrycznych – taka jak systemy cyber-fizyczne i czujniki
klasy Internetu Rzeczy (IoT) – pomagające w zyskiwaniu potrzebnej przewagi konkurencyjnej –
zarówno już teraz, jak i w przyszłości.
Producenci korzystający z Kinetic używają
Advanced MES do podwyższania jakości, redukcji odpadów, poprawy terminowości dostaw
i zwiększania wydajności produkcji. Tu chodzi
o podnoszenie sprawności realizacji i wydajności produkcji, by wygrywać z konkurencją.
Epicor Advanced MES zbiera dane wprost z maszyn na hali fabrycznej w czasie rzeczywistym,
redukując do minimum czasochłonne i sprzyjające błędom ręczne gromadzenie danych. Mając przed oczami zawsze aktualne informacje
można przewidywać i rozwiązywać potencjalne
problemy z produkcją jeszcze zanim wystąpią.
Bieżące informacje pomagają w wykrywaniu
krytycznych problemów, zmniejszaniu odpadów,
podnoszeniu jakości i poziomu obsługi klientów.
Funkcjonalność Advanced MES obejmuje:
Wdrażanie według upodobań
Epicor ułatwia proces wdrożenia – Advanced
MES działa na aktualnym Microsoft Windows®
Server z SQL Server. W Epicor Advanced MES wbudowano branżowe rozwiązania pozwalające mu
łączyć się lub pobierać sygnały z dowolnych
maszyn, zarówno wiekowych, jak i nowoczesnych – system wykorzystuje moduły interfejsów
maszynowych (MIU), otwarty protokół łączności
(OPC), interfejsy do programowalnych sterowników logicznych i komputerów osobistych (PC).
Użyteczność
Advanced MES zbiera dane z produkcji automatycznie – nie trzeba już się martwić ręcznym
pobieraniem danych. Korzystając z ekranów
dotykowych operatorzy maszyn mogą uzupełniać zakres i szczegółowość danych o produkcji
zbieranych automatycznie, dzięki czemu firma
zyskuje klarowniejszy obraz co, dlaczego i kiedy powoduje przestoje, wpływa na czasy cykli,
jakość i brakowość. Automatycznie właściwie
kierowane i sygnalizowane wezwania pomocy przez operatorów pozwalają pracownikom
wsparcia reagować szybko, zwiększając wydajność pracy.
Monitorowanie, dane i komunikacja
Hala produkcyjna to miejsce działające na
żywo, więc system MES je obsługujący też powinien taki być. Advanced MES ma działające
w czasie rzeczywistym alarmy, powiadomienia,
eskalacje i inne komunikaty, by osoby, którym jakaś wiedza jest potrzebna dysponowały nią, gdy
jest najistotniejsza – bezzwłocznie, by mogły
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reagować natychmiast usuwając problemy, czy
poprawiając wydajność. Automatyczne alarmowanie obejmuje stany maszyn, odchyłki cykli,
procesów, sprawności i braki.
System Ticketing i Workflow
Next Gen Andon pozwala zespołom wsparcia na
rejestrowanie zgłoszeń problemów i nadawanie
priorytetów ich rozwiązywania według istotności dla organizacji. Wspólne obszary, które
śledzą nasi klienci obejmuję sprawozdawczość
niezgodności, rejestrację wypadków przy pracy,
przestojowość, rozwiązywanie problemów jakościowych oraz eskalacje problemów magazynowych. Pojawianie się problemów w systemie
może być inicjowane automatycznie na podstawie zadanych przez użytkownika reguł i parametrów bądź w razie potrzeby ręcznie. W momencie tworzenia nowych fiszek zgłoszeń mogą być
wyzwalane emaile i SMS-y.
Statystyczne sterowanie procesami
i statystyczna kontrola jakości
Statystyczne sterowanie procesami (Statistical
Process Control – SPC) i statystyczna kontrola
jakości (Statistical Quality Control – SQC) w ramach Epicor Advanced MES wykorzystują dane
automatyczne w czasie rzeczywistym do wspomagania reagowania zakładu na sytuacje na
produkcji zanim dojdzie do wytwarzania wadliwych części. SPC i SQC wykorzystujące faktyczne dane umożliwiają osiąganie powtarzalnych
wyników bez konieczności prowadzenia stałego
nadzoru. Porównują czas trwania cyklu i dane
technologiczne z ustawionymi przez obsługę
wartościami granicznymi — dostarczając bogatych i natychmiastowych informacji operatorom
maszyn, technikom ds. jakości i niezawodności
oraz konserwatorom.
Z możliwości rozwiązań SPC i SQC w Advanced
MES może korzystać dowolna maszyna zasilająca danymi produkcyjnymi i procesowymi system
Advanced MES. Może on odbierać od maszyn
dowolne rodzaje danych — czasy cykli, temperatury, ciśnienia, masy, wymiary czy wszelkie
inne miary. Można nastawiać granice każdego
atrybutu parametru procesowego i potem go
rejestrować określiwszy kryteria próbkowania.
System automatycznie będzie wystawiał alarmy przekroczenia specyfikacji i próbki takich
danych. Warunki procesu technologicznego są
poddawane analizom statystycznym, co umożliwia alarmowanie operatorów jeszcze zanim
dojdzie do przekroczenia specyfikacji — jeżeli
coś przejawia niewłaściwy trend.
Cyfrowy bliźniak
Cyfrowy bliźniak (Digital Twin) to uniwersalne
narzędzie ściągające dane z urządzeń IoT celem utworzenia wizualizacji wszystkich danych
na hali produkcyjnej.
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Cyfrowy bliźniak to odwzorowanie obiektu fizycznego utworzone w oprogramowaniu. Nasz
system cyfrowego bliźniaka dla produkcji został zbudowany na rozwiązaniu Advanced MES
i służy do monitorowania procesów, wykrywania
przestojów i przewidywania wydajności.
Wykorzystując możliwość odtwarzania w aplikacji ABLE Digital Twin, można się cofać w czasie i przeglądać informacje w postaci obrazowej, by sprawdzić, co wcześniej w ciągu dnia
spowodowało problem. Dysponując zapisem
faktów, producenci mają lepszą możliwość realizowania programów doskonalenia ustawicznego pomagających im w poprawianiu efektywności produkcji.
Widoczność, raportowanie i analityka
Tak samo w biurowcu zarządu, jak i na hali fabrycznej, bieżąca wiedza o tym, jak kręci się biznes
jest równie ważna. Dlatego też firma Epicor opracowała gotowy do użytku rozbudowany system
sprawozdawczo-analityczny dostarczający istotne informacje w postaci łatwo przyswajalnych
zegarów, wykresów i tablic. Dostępne w Advanced
MES tablice wyników i wyświetlacze umożliwiają pracownikom natychmiastowe podejmowanie
działań i wprowadzanie usprawnień bez konieczności oczekiwania dni czy tygodni na informacje
o skuteczności ich działań, czy też występowaniu
problemów z maszynami lub onarzędziowaniem.
Niezależnie od tego, czy to kwestia konserwacji,
jakości czy innych działań, interesariusze mają
na dłoni fakty, którymi mogą podeprzeć swoje zalecenia, a kierownictwo ma wszystko, czego mu
trzeba do wielowymiarowej oceny niezbędnych
kompromisów. Epicor Advanced MES przedstawia
kompleksowy obraz produkcji.
Optymalizacja harmonogramów
Advanced MES Pomaga wprowadzać błyskawiczne przemiany w fabrykach wymuszane nowymi wymaganiami, dzięki harmonogramowi
produkcji działającemu na zasadzie „kliknij
i przeciągnij”. Można też obserwować jak harmonogram się samoczynnie zmienia i dostosowuje na podstawie rzeczywistej prędkości pracy maszyn, liczby wytwarzanych części, stanów
urządzeń, warunków czy specyfikacji zadań.
System ułatwia planowanie pokazując dostępność zasobów w oparciu o kompatybilność maszyn/części/narzędzi i optymalne plany oparte
na wydajności wcześniejszej produkcji. Analizy
wariantowe są łączone z wbudowanym planowaniem wydajności maszyn, pracowników i prognozami materiałowymi, co zapewnia lepsze
planowanie. Advanced MES obsługuje harmonogramowanie Kanban.

Zapewnianie jakości

Rozbudowanie rozwiązania o moduł Zapewniania jakości pomaga użytkownikowi zapew-

nić sobie pełny wgląd w obszar zapewniania
jakości od widoku ogólnego do poziomu poszczególnych pozycji, co pozwala łączyć ze
sobą aspekty takie jak brakowanie wyrobów
gotowych, odrzucanie surowców czy śledzenie
kontroli pierwszych produkowanych sztuk. Zasady dokładnego rozliczania kosztów wymagają,
by produkty przechodzące przez kontrolę jakości miały właściwie odzwierciedlaną wartość
i były usuwane z danej produkcji w toku.
Ponadto, Quality Assurance obejmuje procesy zwrotów do dostawców z powiązaniem ich
z działem płatności zapewniającym automatyczne uwzględnianie potrąceń – co domyka
pętlę „identyfikowalności” produktów wchodzących do i wychodzących z systemu jakości
w fabryce. Kontrolerzy mają kolejki wyrobów do
sprawdzenia z pełnymi dyspozycjami i opisem
działań naprawczych, zaś pracownicy na hali
mogą łatwo oznakowywać części jako niezgodne z wymaganiami.
Funkcjonalność zapewniania jakości to:
Jakość zespołowa (Collaborative Quality)
Zapewnianie współpracy pomiędzy zasobami potrzebnymi, by poprawiać jakość, często
prowadzi do występowania nadmiarowych
zdarzeń i wymian informacji. Użycie funkcji
Collaborate z grupami zapewniania jakości
umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów z jakością, długofalowo powodując jej
poprawę w wyniku takiej współpracy. Jakość
nie musi już być domeną wydzielonego działu.
Współpraca działów konstrukcyjnych, produkcji i zaopatrzenia w naturalny sposób prowadzi do wzrostu jakości. Spada także ogromnie
koszt jej zapewniania.
Stanowisko kontroli (Inspection Workbench)
Monitorowanie prac w toku (WIP), przegląd
wszystkich kontroli zgodnie z priorytetami i automatyczne reagowanie zgodnie z wymaganiami z poziomu stanowiska kontroli. Kontrolerzy
automatycznie przenoszą części zaliczone do
dalszych prac a odrzucone do przetworzenia
w sprawozdaniu materiałów niezgodnych (DMR)
lub wprost je złomują.
Karty niezgodności
Tworzenie kart niezgodności dla wszystkich niezgodnych części. Z poziomu zadania, pracownicy
na hali fabrycznej automatycznie generują NCR
z chwilą złomowania części gotowej lub surowca. Pracownicy magazynowi generują NCR, gdy
złomują części ze stanów magazynowych.
Pojemniki niebilansowane
Pojemniki nieuwzględniane w rozliczeniach służą do przechowywania części poddawanych
kontrolom lub stanowiących zapasy podręczne.
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Przetwarzanie raportów
o materiałach niezgodnych (DMR)
Przy niezaliczeniu kontroli generuje raport DMR
zapewniający MRB kolejkę online części, które
trzeba zadysponować.
Działania naprawcze
Tworzenie i śledzenie online wszystkich działań
zapobiegawczych i naprawczych. Umożliwiając
wprowadzanie dat wymagalności, zatwierdzeń
kontroli i nieograniczonych komentarzy, narzędzie „działania naprawcze” pozwala na pilnowanie problemów z jakością.
Zespół kontroli materiałów (MRB)
MRB decyduje o losie materiałów odrzuconych
przy kontroli. Dokumentacja dostępna online zapewnia ścieżkę rewizyjną działań zespołu MRB.
Koszt utrzymywania jakości
Generowanie raportów na temat jakości pokazujących ile firmę kosztują problemy z jakością,
czy musi złomować części z magazynów, w toku
produkcji czy przy kontroli odbioru.
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Listy pakowe
Drukowanie dostosowywalnych list pakowych
na wszystkie zwracane części.
Noty obciążeniowe
Tworzenie not obciążeniowych w ramach przetwarzania DMR, które są automatycznie wiązane z obsługą należności.
Ścieżki rewizyjne
Podgląd ze szczegółami transakcji magazynowych zachodzących przy kontrolach i przetwarzaniu DMR wraz ze szczegółowym raportem
o transakcjach materiałowych.
Świadectwa zgodności
Firmy coraz częściej domagają się przedstawiania im dokumentacji szczegółowo wykazującej
zgodność z przepisami. Zależnie od branży, takie
dokumenty są nazywane Świadectwami Analizy
(COA), Świadectwami Jakości (COQ) czy Świadectwami Zgodności. By pomóc w zarządzaniu taką
dokumentacją, w Epicor zapewniono możliwość
sprawdzania Świadectw Zgodności przy przyjmo-
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waniu materiałów od dostawców, otrzymywaniu
półproduktów od kooperantów zewnętrznych oraz
przed wysyłką produktów do odbiorców.

Ulepszone zapewnianie jakości

Wymóg identyfikowalności i audytowania danych
o jakości doprowadza firmy do tworzenia „systemów”, często papierowych, wspomagających
zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących
badań jakościowych. Ulepszone zapewniania
jakości ma na celu rozszerzenie podstawowego
zapewniania jakości o obsługę planów prób kontrolowanych oraz ich wyników dla produktów, ich
grup, procesów i innych badań.
Umożliwia definiowanie badań elementów, jak
i atrybutów oraz spisów atrybutów do przebadania, które mogą służyć jako kryteria do oceniania wyników badań jako zaliczone/niezaliczone.
Zawiera dane wykorzystywane w statystycznym sterowaniu procesami (Statistical Process
Control – SPC) i jest łatwo dostępny do tworzenia analiz SPC. Zasadniczo Enhanced Quality
Assurance zbiera dane i udostępnia je po to, by
kolejna kontrola była zaliczona bez problemów.
Plan kontroli
Tworzenie planów kontroli wykorzystujących listy specyfikacji i atrybuty kontroli. Definiowanie
atrybutów lub cech kontroli biznesowych. Atrybuty mogą mieć postać liczb, znaków, dat, pól
wyboru, pól kombo lub komentarzy. Zestawami
atrybutów definiuje się wartości wejściowe planu testów, a kryteria dodatkowe mogą obejmować minimalne i maksymalne wartości oczekiwane oraz opcje wybieralne w polach combo
i załączniki dokumentowe. W celu zapewnienia
optymalnej kontroli utrzymywane jest wersjonowanie list specyfikacji. W planach kontroli są
wykorzystywane zagnieżdżone możliwości konfigurowania ekranów wprowadzania danych dostosowanych do poszczególnych unikatowych
planów testów z rozmieszczeniem pól i danych
spełniających oczekiwania działu jakości. Do
planów kontroli można przypisywać dokumenty
domyślne. W celu zapewnienia optymalnej kontroli utrzymywane jest wersjonowanie poszczególnych planów kontroli.
Konfigurowanie elastycznych planów kontroli
W dodatku do dynamicznego charakteru planu
kontroli (tzn. tworzenia formularza wprowadzania wyników w oparciu o powiązany wykaz
specyfikacji), do elementu, operacji czy urządzenia można przypisać wiele planów kontroli
/ wykazów specyfikacji. Taka elastyczność zaspokaja wymaganie na to, by znormalizowane
plany badań były utrzymywane równolegle do
planów badań specyficznych dla produktów lub
ich grup, z możliwością w trakcie kontroli wprowadzania i pobierania danych i wyników z obydwu kategorii.

Elastyczne gromadzenie wyników
Zbieranie i przechowywanie danych wynikowych
każdej próbki wraz ze stosownym zadaniem,
częścią, planem kontroli, numerem fabrycznym,
numerem serii, danymi zamówienia zakupu i innymi. Dane wynikowe mogą być wykorzystywane przy opracowywaniu dokumentacji zgodnościowej i są dostępne online do kontroli poprzez
narzędzie Inspection Results Tracker.
Obsługa typów kontroli
Po przeprowadzeniu kontroli pierwszych sztuk
artykułów można zapisywać wyniki w celu ich
kontroli i analizowania. Plany kontroli / kombinacje specyfikacji można łączyć z operacjami
wyzwalającymi wprowadzanie wyników operacji podczas zbierania danych z hali produkcyjnej.
Można przeprowadzać kontrole odbiorcze części
podzleconych konkretnemu dostawcy. Można
śledzić wyniki i generować miary sprawności dostawców na podstawie danych z próbek.
Definiowanie wyrywkowych
częściowych badań partii
Opcjonalna możliwość określenia kategorii
i wyrywkowości kontroli wejściowych zapewniającej optymalną częstotliwość kontroli wyrobów od dostawców. Niezależnie od tego, czy
kontrolowane są wszystkie partie, czy jedna,
a potem dziesięć jest pomijane, funkcja „pomiń
partie” daje kontroli jakości możliwość ustawiania częstotliwości kontroli.
Plany badań wzorcowania zasobów
Używane w połączeniu z zarządzaniem utrzymaniem (Epicor Maintenance Management),
rozszerzone utrzymaniem jakości (Enhanced
Quality Assurance) daje możliwość zdefiniowania z góry planów kontroli i wzorcowania zasobów (pomiarowych) wraz z nadzorem nad datą
ostatniego wzorcowania.
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie kursami szkoleniowymi dla pracowników, zarówno prowadzonymi na miejscu w firmie, jak i poza nią, w tym zarządzanie
kosztami szkoleń. Przydzielanie wykładowców
i ustalanie programów szkoleń. Można szkolenia pracownikom narzucać lub sami mogą się
na nie zapisywać. Używając narzędzia Training
Course Tracker można sprawdzać czy pracownicy mają certyfikaty ukończenia szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy.
Analiza jakości na żywo
Niezależnie od tego, czy reaguje się natychmiast na negatywny wynik kontroli narzędziem
Business Process Management (alarmując kierownika ds. jakości o krytycznym wyniku), czy
wykonuje analizę trendów lub reaguje na prośbę audytora na podstawie danych pobranych
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lidność dostawcy z użyciem kostek analitycznych i kokpitów – wszystkie potrzebne dane są
dostępne wraz z zestawem solidnych narzędzi
pozwalających zrealizować nawet nietypowe
wymagania biznesowe.
Pełna funkcjonalność to:
•	Dane statystycznego sterowania procesami
(SPC)
•	
Kontrola autoryzacji zwrotów materiałów
(RMA)
•	Możliwość zbierania danych
•	Identyfikowalność serii i partii
•	Lokalizacja zbieranych wyników kontroli
•	Narzędzie śledzenia danych z kontroli

System zarządzania jakością Epicor

System zarządzania jakością Epicor (Quality
Management System – QMS) działający na ETQ
Reliance® to chmurowy adaptacyjny system obsługi jakości pozwalający producentom optymalizować krytyczne dla jakości procesy zapewniające doskonałość produktów i usług, a co za tym
wyraźną przewagę gospodarczą ich firm.
Rozwiązanie Epicor QMS Base QMS to platforma
zawierająca możliwości i procesy będące podstawą większości krytycznych i zasadniczych programów zarządzania jakością. Rozwiązanie Base
QMS można wzbogacać o pojedyncze lub rozliczne rozwiązania dodatkowe wnoszące nowe funkcje realizujące specyficzne wymagania w zakresie QMS, EHS i zgodności z przepisami.
Możliwości to między innymi:
•	Raportowanie niezgodności
•	Delegowanie i eskalowanie spraw
•	Zarządzanie kontrolami
•	Działania naprawcze (CAPA)
•	Zarządzanie obiegiem dokumentów
•	Zarządzanie szkoleniami
•	Rejestr ryzyk
•	Dostawcy, materiały i chemikalia
•	Kontrole i testowanie
•	Autoryzacje zwrotów materiałów
•	Planowane odchyłki
•	Uwagi klientów

dostawców. Korzystając z modułu zarządzania łańcuchem dostaw Epicor QMS można zarządzać kwestiami związanymi z jakością po
stronie dostawców, takimi jak:
•	Reklamacje poprawek u dostawców (SCAR)
•	Kwalifikacja dostawców i materiałów
•	Oceny dostawców
•	Proces zatwierdzania części
do produkcji (PPAP)
Jakość wprojektowana
Kulturę jakości należy budować od pierwszego kroku procesu projektowania produktu lub
usługi. Należy przeanalizować projekty produktu i procesów, opracować metryki i wzorce,
a następnie śledzić procesy mające największy
wpływ na jakość w całej organizacji.
Możliwości to między innymi:
•	Kontrola nad projektem (APQP)
•	Zarządzanie specyfikacjami produktów
•	Analiza rodzajów i skutków awarii (FMEA)
•	Analiza zagrożeń i krytycznych punktów
kontroli (HACCP)
•	Środki trwałe, ich wzorcowanie
i konserwacja
Obsługa reklamacji w ramach nauk biologicznych
Przekształcenie
wymagań
regulacyjnych
i prawnych z obowiązku w przewagę konkurencyjną. Automatyzacja obsługi reklamacji
i zgłoszeń obowiązkowych zgodnie z wytycznymi normy 21 CFR Part 11 i Załącznikiem 11.
Opcjonalne zestawy narzędzi i usługi do walidacji zmniejszają ryzyko niezgodności w branżach life sciences.
BHP
Odejście od podejścia reagowania na problemy
po zdarzeniach na rzecz budowy kultury bezpiecznego miejsca pracy z proaktywnym progra-

Oprócz podstawowych funkcji jakościowych
Epicor QMS obsługuje też:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Pomaga zapewniać jakość produktu końcowego dzięki zautomatyzowanej kontroli i widoczności wszystkich elementów łańcucha dostaw,
od lokalnych producentów po dostawców
globalnych. Umożliwia śledzenie dostawców
i materiałów, jakościowe i ilościowe ocenianie dostawców oraz uruchamianie działań nastawionych na poprawę jakości i wydajności
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mem minimalizowania ryzyk zagrożeń w pracy
pomagającym zapewniać skuteczność kontroli.
Ochrona środowiska
Zarządzanie ochroną środowiska staje się strategicznym priorytetem biznesowym. Umożliwia
ustalanie celów wpływu na środowisko, prowadzenie dzienników pozwoleń, nadzorowanie
ścieków i emisji oraz inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem działalności
To automatyzacja szeregu kluczowych procesów umożliwiających firmom włączanie podejścia uwzględniającego ryzyko do planowania
organizacyjnego i monitorowania operacyjnego. To także identyfikowanie i obiektywna ocena ryzyka w skali całego przedsiębiorstwa oraz
wykorzystanie danych o ryzyku do jego długofalowego ograniczania i łagodzenia.
mówiemówiemówiemówie
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Zarządzanie
serwisem i zasobami

• Z a r z ą d z a n i e s e r w ise m
• N ume r y z w ro tów (R MA)
• Z
 a r z ą d z a n i e kontra k ta m i
s e r w i sowy m i i gwa ra nc j a mi
• Z a r z ą d z a n i e s pra wa m i
• Z a r z ą d z a n i e konse r wa c j ą
• Z a r z ą d z a n i e s e r w ise m
te re n ow y m

Funkcjonalność zarządzania serwisem i zasobami (Service and Asset Management) ma pomagać producentom i organizacjom świadczącym usługi
serwisowe w utrzymywaniu wyposażenia, optymalizowaniu obsługi klientów
oraz w informowaniu na bieżąco wszystkich techników i personelu obsługi
klientów. Mamy świadomość tego, że firmy muszą szybko reagować na problemy klientów, informować na bieżąco swój personel terenowy by działał
wydajnie, a także szybko obsługiwać zwroty towarów do naprawy. Rozwiązania modułu Service Management and Field Service Management zapewniają potrzebną firmie widoczność i rozliczalność działalności. Skuteczne
rozwiązania zarządzania serwisem firmy poprzez monitoring i zarządzanie
wdrażaniem, wydajnością i konserwacją zasobów firmy i jej klientów mogą
być najważniejszymi narzędziami zapobiegania przykrym niespodziankom
w działalności. Rozwiązania Epicor umożliwiają producentom, dystrybutorom i firmom serwisowym oszczędzanie czasu i pieniędzy poprzez optymalizację zasobów utrzymaniowych – skracanie przestojów urządzeń i zwiększanie wydajności pracy personelu serwisowego i terenowego.
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Zarządzanie serwisem terenowym

Zarządzanie serwisem (Service Management)
jest zasadniczo przeznaczone dla producentów
sprowadzających urządzenia klientów do siebie do naprawy lub też serwis bądź instalacja
ich urządzeń w terenie nie stwarza specjalnych
wymagań na dostęp techników terenowych.
Firma ma możliwość centralizacji wszystkich
procesów związanych z wysyłaniem techników
i zgłaszaniem przez nich kosztów napraw w terenie dzięki obsłudze dostarczania części zamiennych mechanizmem dropshipingu wprost
na miejsce u klienta.
Autoryzacja zwrotu towarów (RMA)
Ulepszona obsługa zwrotów zapewnia w skali
całej firmy możliwość śledzenia zwrotów oczekujących i dysponowanie tymi częściami na
podstawie nadawanych im niepowtarzalnych
numerów zwrotów towarów (RMA). Pozwala na
wprowadzanie informacji o zwrotach i przekazywanie ich różnym grupom osób mających podejmować działania, jak zespołom kontroli, rozliczeń czy obsługi zleceń.
Zarządzanie kontraktami serwisowymi
i gwarancjami
Zarządzanie kontraktami – używane w połączeniu z Zarządzaniem serwisem – umożliwia
terminowe i właściwe wywiązywanie się z kontraktów serwisowych – w tym możliwość generowania umów o poziomie usług (SLA) wraz
z opcjami automatycznych rozliczeń. Kontrakty
serwisowe mogą być zawierane na konkretne
produkty, z konkretnymi klientami i na umowy
o poziomie usług – każdy z własną datą wygaśnięcia automatycznie śledzoną i łatwo sprawdzalną ręcznie. Stanowisko obsługi zgłoszeń
serwisowych Service Call Center Workbench
umożliwia dodawanie lub aktualizowanie

zgłoszeń serwisowych, harmonogramowanie
serwisu, dokonywanie zakupów materiałów
i ich planowanie oraz zarządzanie kontraktami
gwarancyjnymi i serwisowymi.

Zarządzanie sprawami

Zarządzanie sprawami (Case Management)
w pełni zintegrowane z Zarządzaniem serwisem
terenowym (Field Service Management) umożliwia prosty dostęp do dysponowania działań
w terenie i zapewnianie personelowi terenowemu serwisu dostępu do sieciowych baz wiedzy, rejestrów wezwań serwisu przez klientów,
informacji o gwarancjach i kontraktach serwisowych. Kompleksowe zarządzanie kontraktami, komunikacją oraz możliwości śledzenia
pozwalają na sprawne zarządzanie, wraz z rejestrowaniem, wszystkimi kontaktami pomiędzy
klientami i personelem w skali całego przedsiębiorstwa. Można też łączyć ze sobą dokumenty
i wiadomości takie jak emaile i rozmowy telefoniczne.

Zarządzanie sprawami – skrócenie czasu reakcji
serwisu poprzez zbieranie szczegółowych informacji
o problemie z produktem i z użyciem zintegrowanych
funkcji kierowanie zleceń do właściwych punktów.

Zarządzanie konserwacją

Moduł zarządzania konserwacją (Maintenance
Management) zapewnia kompleksowy zestaw
narzędzi do prowadzenia konserwacji mającej
krytyczne znaczenie dla maszyn produkcyjnych
i wyposażenia zakładów. Służy do obsługi żądań
konserwacji, planowanej konserwacji zapobiegawczej – zgodnie z planami – oraz doraźnego
usuwania awarii / naprawiania uszkodzeń pojedynczych urządzeń. Konserwacje wyposażenia
obiektów i maszyn produkcyjnych można planować w zadanych odstępach czasowych, dla przebiegów, czasu czy na żądanie personelu. Mogą
one dotyczyć środków trwałych, ich oprzyrządowania, przyrządów pomiarowych i osprzętu, także klimatyzatorów, wózków widłowych, regałów
i narzędzie na halach produkcyjnych.
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Eliminuje ręczne wprowadzanie danych poprzez
możliwość zautomatyzowanego generowania
zleceń prac z szablonów konserwacji okresowej
– jak wymiany oleju, filtrów czy pasków – a następnie już tylko realizację planów konserwacji
prewencyjnej. Automatyczne tworzenie zleceń
prac konserwacyjnych, gdy nadchodzi ich termin. Plany konserwacji mogą być oparte na upływie czasu lub wskazaniach różnych liczników.
Z chwilą ustanowienia zlecenia prewencyjnych
lub okresowych prac utrzymaniowych, planista
utrzymania ruchu może zaplanować przestoje maszyn i ich wpływ na sprzedaż i materiały.
W harmonogramie produkcji można uwzględniać
planowe zdarzenia utrzymaniowe – np. wymagania na zasoby – co pozwala na lepsze planowanie wydajności produkcji. Po przeprowadzeniu konserwacji urządzeń operatorzy mogą
zarejestrować swój czas pracy, zużyte materiały
i wpisać końcowe uwagi na temat naprawy lub
przeglądu. Moduł Maintenance Management
utrzymuje historię wszystkich urządzeń, materiałów i prac. Umożliwia generowanie kompletnej
historii napraw każdego urządzenia – włącznie
z kosztami części i robocizny.

Service Pro to działająca w chmurze aplikacja
kompleksowego zarządzania serwisem zintegrowana z Kinetic, która pomaga firmom w usprawnieniu zarządzania serwisem terenowym w skali
całych przedsiębiorstw i zwiększaniu wydajności pracy personelu terenowego. Z jednej aplikacji można zarządzać wszystkimi działaniami
serwisu w terenie – od zgłoszeń, przez zlecenia,
zasoby, do gwarancji, harmonogramowania,
kontaktów serwisowych i części.
Z Service Pro najczęściej korzystają producenci serwisujący wyposażenie, maszyny, infrastrukturę czy inne wyroby w miejscu u klientów.
Dzięki możliwości harmonogramowania wizualnego i połączonej aplikacji mobilnej osoba
przyjmująca zgłoszenie lub dyspozytor może
łatwo znaleźć najbliżej się znajdującego technika o właściwych kwalifikacjach, który może
zacząć wykonywać pracę w czasie dojazdu
(ETA) przewidzianym w umowie o poziomie obsługi SLA. Dodatkowo ma wgląd we wszystkie

Zestandaryzowane raporty, jak Zestawienie
Zapotrzebowań Zleceń Prac Konserwacyjnych,
Zestawienie Zleconych Prac Konserwacyjnych
i Wykaz Wyposażenia – pomagają technikom
i kierownictwu serwisów w organizacji działań
serwisowych, informowaniu o nich i analizowaniu ich historii.

Aplikacja Epicor Service Pro

Sprawność działań w terenie można zwiększyć
automatyzując przemieszczanie się techników
i integrując przepływ informacji. Umożliwia
połączenie biur z personelem terenowym z użyciem informacji i procesów im przydatnych do
jeszcze sprawniejszego zaspokajania potrzeb
klientów.
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Zarządzanie konserwacją – technicy konserwatorzy
zapisują zdarzenia i naprawy w miejscu interencji.

Epicor dla produkcji
inne planowane i nieplanowane interwencje na
swoim terenie, dzięki czemu może szybko wykrywać możliwości minimalizacji przejazdów –
na przykład zlecając technikowi planową konserwację po zakończeniu przez niego naprawy
w pobliżu.
W firmach o bardzo rozbudowanych potrzebach
harmonogramowania lub bardzo dużych zespołach serwisowych aplikacja Service Pro Optimize może inteligentnie doradzić i automatycznie
zaplanować harmonogram prac na podstawie najważniejszych kryteriów podanych przez
klienta.

Funkcje Service Pro Mobile to między innymi:
• Status technika i czas pracy
• Zarządzanie aktywami mobilnymi
• Widoczność gwarancji i kontraktów
•	Śledzenie podręcznych części
zamiennych/stanów magazynowych
• Zarządzanie zadaniami
• Historia serwisu
• Zdjęcie i podpis
• Kontrole
• Segmenty

Aplikacja Service Pro Mobile
Wyższy poziom zadowolenia klientów, większy
stopień wykorzystania techników serwisu terenowego i podniesiona sprawność serwisu firmy
– to zapewnia działająca na wielu platformach
aplikacja dla mobilnego serwisu terenowego.
Jeżeli ktoś chce naprawdę zautomatyzować
swój serwis terenowy, ta apka mobilna z funkcjonalnością działania offline musi być priorytetem.
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Business Intelligence
i analityka

• R a po rt y / ko kpity ope ra cyj ne
•	A na li t y ka o p isowa (kok pity
s p rawo z d a wc ze użytkowników
bi z n esow yc h i f ina nsowyc h)
•	 Ana li t y ka d i a gnostyc zna
( ka r t y o c e n / K PI,
pla n owa n i e fina nsowe )
•	 A na li t y ka p redykcyj na
( pr zew i d y wa nie )

Moduł Business Intelligence and Analytics w Kinetic pomaga uzyskiwać odpowiedzi na zasadnicze pytania – co się zdarzyło, dlaczego się zdarzyło, co
się dzieje obecnie, i co się zdarzy następnie? Kokpity, trackery i narzędzia do
wizualizacji danych wbudowane w samą platformę Kinetic pomagają użytkownikom lepiej rozumieć, co się w ich firmach dzieje w danej chwili. Dodatkowe moduły zapewniają dogłębniejszą analitykę tendencji, diagnostyczną
i predykcyjną, umożliwiając uzyskanie lepszego obrazu przyszłości.
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Analiza predykcyjna
Platforma inteligentnego planowania
i optymalizacji zapasów Epicor

Inteligentne planowanie
zapotrzebowania Epicor
Inteligentna optymalizacja
zapasów Epicor
Inteligentna analityka
operacyjna Epicor
(zapasów)
Inteligentne prognozy

Analiza diagnostyczna

Kokpity i raporty operacyjne
Zaawansowany MES
Epicor IoT
Trackery *
Kokpity statusu *
Business Activity Queries (BAQs)*
Microsoft SQL Server
Reporting Services (SSRS)

Analiza opisowa

Analityka danych Epicor (EDA)

Serwer arkuszy kalkulacyjnych

Zawiera zaawansowaną analitykę MES

Odkrywanie danych (Standard)*

Planowanie finansowe Epicor (EFP)

Wizualizacja IoT Data Discovery
Kokpit dla zarządu *

Opcje wdrożenia

Źródła danych

Chmura

Dane produkcyjne Kinetic

Lokalnie

Data mart
Hurtownia Danych

* - Zawarte w podstawowych pakietach Epicor Kinetic
Copyright © 2021 Epicor Software Corporation. Rev. 08/21. All rights reserved.
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Kokpity i raporty operacyjne

Zapewniają wgląd we wszystko, co się aktualnie
dzieje w całym przedsiębiorstwie, dostęp do raportów i kokpitów operacyjnych dostępnych dla
wszystkich obszarów systemu Kinetic. Wszystko
zaczyna się od Business Activity Queries – zapytań SQL o działania gospodarcze w systemie
Kinetic zadawanych z użyciem kreatora „przeciągnij i upuść”. Kokpity wyposażone w system
Advanced MES informują także na bieżąco co
się dzieje z maszynami na hali produkcyjnej.
Pełny wykaz funkcji sprawozdań
i kokpitów operacyjnych:
•
•
•
•

Kinetic Business Activity Queries
Microsoft SQL Server Reporting Services
Kinetic Trackers and Dashboards
Advanced MES

Business Activity Queries
Każdej firmie się przyda intuicyjny i prosty w obsłudze silnik zapytań, dlatego też Epicor stworzył
narzędzie Business Activity Query (BAQ) w podstawowej platformie systemu Kinetic – pozwalający użytkownikom tworzyć własne lub dostosowywać dla siebie przeszło 800 standardowych
zapytań SQL. Po stworzeniu, zapytania mogą być
używane w całej aplikacji do tworzenia sprawozdań SSRS pozwalających na szybkie przeszukiwania, oglądania wyników w tabeli BAQ, widoku odkrywania danych Data Discovery i innych.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

Kreatory projektowania BAQ
Graficzne odwołania do tabel
Obliczenia zagnieżdżone
Wiele widoków danych
Zakładki analizowania / zapytań próbnych
BAQ, które można aktualizować
Aplikacje konfigurowalnych kokpitów

Trackery i kokpity
Na stronie głównej Kinetic można mieszać ze
sobą wiele widżetów widoków danych, kokpitów i tabel BAQ umożliwiających czynności
takie jak zapytania, sprawozdania doraźne,
analizy graficzne, taktyczny business intelligence, alerty i monitorowanie działalności. Strona główna Kinetic tworzy pojedynczy
solidny interfejs zastępujący system klasycznych menu widokami i odsyłaczami do
głównych transakcji w systemie, personalizowanych w funkcji roli użytkownika lub używanego kontekstu – w tym do znaczników sterowanych wyjątkami w czasie rzeczywistym.
Niepowtarzalnie elastycznie wyposażone
kokpity pozwalają użytkownikom tworzyć
własne stanowiska pracy – stoły warsztatowe – z wykorzystaniem serii widoków informacji online. Od monitorowania witryny intranetowej pracownika firmy do dostępu na
żywo do witryn branżowych, każdy kokpit zawiera informacje potrzebne przełożonym i ich
pracownikom do bardziej proaktywnego prowadzenia działalności.
Kompletna funkcjonalność obejmuje:
• Stronę główną zależną od roli użytkownika
• Sterowane wyjątkami zarządzanie na żywo
•	Dostęp do aktualnych informacji w czasie
rzeczywistym
•	Trackery z możliwością zgłębiania
informacji
•	Komponenty personalizowane
na poziomie użytkownika
•	Generowanie komponentów n
iestandardowych
• Funkcjonalność personalizowaną
• Otwarcie na funkcjonalność powiązaną
• W pełni bezpieczny interfejs internetowy

Microsoft SQL Server Reporting Services
Usługi Microsoft SQL Server Reporting Services
(SSRS) są wbudowane w system Kinetic i zapewniają elastyczną strukturę sprawozdawczą do tworzenia profesjonalnych sprawozdań i analiz dla
interesariuszy biznesowych w formatach łatwo
przyswajalnych przez użytkowników biznesowych.
Są też używane wraz z Kinetic Advanced Print Routing do kierowania i drukowania formularzy.
SSRS bez trudności wykorzystuje wiele typów
danych i może je przedstawiać w rozmaitych
formatach. Ponieważ SSRS współpracuje z innymi aplikacjami i produktami firmy Microsoft –
jak Microsoft SharePoint®, Microsoft SQL Server®
Analysis Services, Microsoft Office i Microsoft
SQL Server Report Builder – jest nieocenionym
narzędziem usprawniającym analizy i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach.

Trackery, tabele i wykresy – ścisły nadzór nad
działaniami klientów i dostawców poprzez
kompleksowe oparte na rolach i interaktywne kokpity
oferujące pełny obraz sytuacji.
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łączyć widoki, aby tworzyć pulpity BI ze współdzielonymi filtrami i wymiarami. Zasilane przez
BAQ w czasie rzeczywistym w systemie Kinetic,
Data Discovery wizualizuje krótkoterminowe,
aktualne dane przedsiębiorstwa.

Data Discovery – przeciągaj i upuszczaj miary
u wymiary w widoku na żywo w Data
Discovery, docierając do nowej wiedzy.

Widżety IoT systemów Data Discovery
Epicor IoT to moduł Kinetic, który integruje
się z platformą Microsoft Azure IoT Hub. Aplikacja ta monitoruje i wizualizuje dane z czujników i innych produktów firmy Epicor. Epicor
IoT gromadzi również kontekstowe i dogłębne
dane produkcyjne z systemu Kinetic. Użytkownicy uzyskują dokładny wgląd w produkcję i codzienne działania przedsiębiorstwa – osiągając wysokie poziomy wydajności operacyjnej.
Widżety Epicor IoT Data Discovery dodane do
strony głównej Kinetic sygnalizują decydentom
w czasie rzeczywistym co wymaga uwagi na
hali produkcyjnej i w rezultacie zwiększają wydajność produkcji. Każdemu czujnikowi maszyny
lub urządzenia można zadać ustawienia kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak
dopuszczalne zakresy temperatur.

Analityka opisowa

Niech każdy dział uczy się na podstawie swoich
danych dzięki samoobsługowym podsumowaniom, animowanym i interaktywnym wizualizacjom danych oraz narzędziom upraszczającym
tworzenie i udostępnianie raportów. Produkty należące do tej kategorii realizują analizę
zwiększonych ilości danych w celu krótkoterminowej analizy trendów historycznych.
Mechanizm odkrywania danych – Data Discovery
Data Discovery to narzędzie do wizualizacji
danych w systemie Kinetic. Pracownicy mogą
wykorzystać swoje naturalne umiejętności obserwacji, aby szybko dostrzegać warte zainteresowania obszary w danych na żywo z produkcji, które w przeciwnym razie mogliby przeoczyć
patrząc tylko na rzędy i kolumny liczb. W widoku
Data Discovery, użytkownicy mogą ustawiać filtry oraz przeciągać i upuszczać miary i wymiary, aby tworzyć bogate wizualizacje – podobnie
jak przy posługiwaniu się tabelą przestawną
w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie mogą się
zająć punktem czy obszarem danych i zagłębić
się w szczegóły transakcji ERP. Mogą również
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Mechanizm Data Discovery jest dostępny przez
klienta Kinetic Desktop Client, przeglądarki internetowe, tablety i współczesne smartfony.
Aplikację zbudowano tak, że działa tak samo
dobrze na słabych urządzeniach z ekranami dotykowymi jak i na mocnych komputerach stacjonarnych z dużymi monitorami. Data Discovery
automatycznie dostosowuje swój układ i zachowanie do przeglądarki i urządzenia, które z nie-
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go korzysta. Zmieniające się karty danych mogą
być animowane, aby przechodzić przez wiele
wartości, jak w giełdowym tickerze, zapewniając podgląd na żywo danych z produkcji aplikacjom takim jak Kinetic Home Page.

Analityka diagnostyczna

Umożliwia analizowanie długookresowych zagregowanych danych by szybko i łatwo odkrywać dlaczego produkcja poszła, jak poszła
i wykonywać analizy „co jeśli”.
Narzędzie Epicor Data Analytics
Działające na Phocas narzędzie Epicor Data
Analytics (EDA) pomaga firmom przekształcać
dane składowane w Kinetic w informacje użyteczne. EDA to łatwa w obsłudze usługa chmurowa, która w niepowtarzalny, intuicyjny sposób prowadzi użytkownika w podróż poznawczą
przez duże zbiory danych kostkowych zawartych
w hurtowni danych. Dzięki lepszemu wglądowi
w głąb danych firmy mogą się rozwijać poprzez
redukcję kosztów, rozpoznawanie nowych szans,
wspieranie konkretnych programów i przyśpieszania procesu decyzyjnego.
EDA zapewnia konfigurowalne i interaktywne
kokpity ułatwiające analizowanie danych wewnątrz systemów biznesowych firmy. Kokpity zawierają wizualne KPI, wykresy, tablice i tabele,
umożliwiające szybki przegląd ważnych informacji o sprawności działania firmy i świadome
podejmowanie decyzji strategicznych. Zauważywszy interesujący go obszar, użytkownik może
dokonywać większość analiz w układzie EDA
i w odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych może
„drążyć” dane, kliknięciem odsłaniając kolejne
pokłady szczegółów – aż do poziomu transakcji
w Kinetic – dochodząc do odpowiedzi.
EDA zawiera wszystkie obecnie dostępne „pakiety merytoryczne” Kinetic i Advanced MES i łatwo
jest je wzbogacić o inne pola danych z Kinetic,
pola definiowane przez użytkowników czy inne
źródła danych, jak historyczne bazy danych lub
arkusze kalkulacyjne.

Epicor Data Analytics—Access cloud-based Epicor
EDA from desktops or mobile devices.

pewnia miary potrzebne do zwiększania wydajności – w tym całościową wydajność maszyn
(OEE), stopę bieżącą, odpadowość, wydajność,
zużycie energii, zużycie materiałów i wiele innych. Kokpity EDA idą o krok dalej, agregując
długoterminowe dane Advanced MES z danymi
z Kinetic w chmurze celem umożliwiania analiz
tendencji i diagnostyki – uzyskiwania odpowiedzi na pytania w stylu „dlaczego dostawa się
opóźniła – czy z powodu problemów na produkcji, czy przez dostawcę?”
Uwaga: więcej informacji o Advanced MES
zawiera rozdział „Zarządzanie produkcją”

Pakiety merytoryczne obejmują:
•
•
•
•
•
•
•

Sprzedaż
Zarządzanie produkcją / projektami
Materiały
Finanse
Serwis terenowy
Utrzymanie ruchu
Advanced MES

Kokpity EDA Advanced MES
Advanced MES pobiera na żywo dane wprost
z maszyn i od operatorów na hali fabrycznej,
minimalizując czasochłonne i błędogenne ręczne wprowadzanie danych. Advanced MES za-

Epicor Data Analytics Content w Advanced MES
– Odkrywanie trendów w długoterminowych
danych z produkcji.
Business Intelligence i analityka | 63

Epicor Kinetic

Planowanie finansowe i analizy (PFiA)
Epicor oferuje szereg produktów do PFiA, z których
firmy dowolnej wielkości i specjalizacji mogą
wybrać coś najlepszego dla siebie. Szereg produktów z poniższej listy może też być używane
w innych obszarach działalności. Więcej informacji o poniższych produktach zawiera rozdział
„Zarządzanie finansami”:
•
•
•

EDA Financials
Epicor Financial Planner
Spreadsheet Server

Analityka predykcyjna

Co będzie dalej? Używając narzędzi do planowania zapotrzebowania i optymalizacji zapasów z Platformy Smart Inventory Planning
and Optimization można zaplanować przyszły
sukces.
Smart Demand Planner
Narzędzie do inteligentnego planowania
zapotrzebowania Smart Demand Planner
oferuje chmurowe prognozowanie statystyczne, które automatycznie wybiera właściwy model prognostyczny dla każdej pozycji – uwzględniający trendy, sezonowość
i promocje – lub popyt pobudzany wydarzeniami. Z chwilą opracowania prognozy
podstawowej, upoważnione strony zainteresowane mogą ją przeglądać zespołowo
i planować zgodnie działania. Można mierzyć sprawdzalność prognoz by dostarczać
biznesowi najtrafniejsze prognozy zarówno
na poziomie zagregowanym jak i selekcji
pozycji.
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Smart Inventory Optimization
Bezpieczne poziomy zapasów, progi ich uzupełniania, czasy realizacji i wielkości zamówień
bezpośrednio wpływają na relację obsługa/
koszt. Narzędzie Epicor Smart Inventory Optimization pomaga zachowywać równowagę pomiędzy obsługą a kosztem poprzez wspomaganie
decyzyjne polityki magazynowej i zapewnianie
sposobu udostępniania polityki planowania zapasów firmy, współpracy nad nią i śledzenia jej
skutków. Optymalizacja zapasów uwzględnia
koszty magazynowania, zamawiania i braków
magazynowych pozwalając dobierać politykę
magazynową i poziomy obsługi zapewniające
najniższy koszt wypadkowy. Opcjonalnie użytkownicy mogą ustanawiać ograniczenia i cele
poziomu obsługi oraz proponować pod rozwagę szereg polityk. Następnie mogą udostępniać
proponowane polityki i ustalać w drodze konsensusu plan najlepiej spełniający cele firmy.
Smart Operational Analytics
Narzędzie Smart Operational Analytics jest rdzennie chmurową platformą sprawozdawczą szybko
zapewniającą zrozumiałą i aktualną perspektywę stanów magazynowych i ich zgodności z krytycznymi miarami, faktycznymi czasami realizacji zamówień przez dostawców oraz możliwości
kompensacji zapasów między różnymi zakładami – co pomaga odkrywać zasadnicze przyczyny nieefektywności działania. To 360-stopniowy
widok zapasów pokazujący wartość, tendencje
zaopatrzeniowe, nadmierne i zbyt małe stany
oraz potencjalne anulowania zleceń. Umożliwia
także ustalanie przyczyn braków magazynowych,
nadmiernych stanów i opóźnionych dostaw.
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Zarządzanie
finansami

• S i l ni k i g lo b alne
• K s i ę g a g łówna
• N a le ż n o śc i i zobow ią za nia
• A uto m a t y z ac j a zobow ią za ń
•	 Z a r z ąd z a n i e za potr ze b owan i a m i
•	Pla n owa n i e i a na lizy
f i nan sowe
• O dk r y wa n i e d a nyc h
•	 S p rawo z d an i a
ele k t ro n i c z n e
•	 C re d i t
i w i n d y ka c ja
•	 A uto m a t y z ac j a
podat kowa

System zarządzania finansami (Financial Management) to nowe odświeżone
podejście do biznesu. Pakiet aplikacji księgowych opracowany pod kątem
zapewniania wglądu w informacje, automatyzacji i zgodności prawnej w
coraz bardziej zglobalizowanym świecie biznesu, został zbudowany z wykorzystaniem szeregu „silników globalnych” wspomagających skuteczne zarządzanie finansami i kontrolę w każdym miejscu.
Naszym celem jest pomożenie każdej firmie w wyjściu ponad sensowne zarządzanie finansami i kontrolę tak, by sprawnie tworzyła prawdziwą wartość.
System Zarządzania finansami daje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji fiskalnych i zapewnia nowoczesną platformę potrzebną do prowadzenia działalności na całym świecie.
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General Ledger (GL)

Chmurowa platforma biznesowa

-

-D
 ostęp przez przeglądarki z urządzeń
mobilnych
- Moduł Virtual Agent
- Moduł Collaborate
- Moduł Enterprise Search
- Moduł Epicor Learning
- Aktualizowalne kokpity
- Dostosowanie interfejsu użytkownika
- Zarządzanie procesami biznesowymi
- Zarządzanie treścią w
przedsiębiorstwie
- Platforma eHandlu
- Integracja z EDI i B2B
- Usługi REST API
- Ośrodki obliczeniowe
Microsoft Azure Cloud

Chart of Accounts
Multiple Books
Configurable Posting Engine
Advanced Allocations
Consolidations
Reporting Currency

Zobowiązania
-

Fakturowanie i płatności zobowiązań
Gotówka podręczna
Liczne instrumenty płatnicze
Płatności ACH (w USA)
System Positive Pay
Drukowanie czeków MICR
Zarządzanie zapotrzebowaniami

Należności

Zarządzanie, ryzyko i zgodność

-

-

Fakturowanie i płatności należności
Interfejsy elektroniczne
Liczne instrumenty płatnicze
Formularze 1099
Kompensata zobowiązań wzajemnych
Centralizacja płatności
Płatności ACH (w USA)
Obsługa Lockbox
Księgowanie przychodów odroczonych
Faktury odsetkowe
Płatności kartowe
Kredyty i windykacja

Potężne rozszerzenia
-E
 widencja czasu pracy
i wydatków w ruchu
- Zarządzanie projektem
- Zarządzanie zasobami
- Opusty
- Lista płac

Zgodność z podatkiem obrotowym
Ład korporacyjny
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zgodność z zasadami handlu
światowego
- Ochrona danych osobowych

Globalne zarządzanie
działalnością
-

Pakiety funkcji dla różnych krajów
Faktury elektroniczne
Sprawozdania elektroniczne
Zarządzanie danymi podstawowymi
Obsługa danych wielojęzycznych
Silnik wielozakładowy i wielowalutowy
Transakcje międzyzakładowe
Skalowalne rozproszone wdrożenie

Planowanie finansowe i analizy
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdawczość finansowa
w Excelu i w przeglądarce
- Konsolidacja
- Planowanie budżetu finansowego
- Prognozowanie przychodów wspomagane
uczeniem maszynowym
- Analityka zależna od ról
- Kokpity i zgłębianie informacji
- Business Intelligence z urządzeń ruchomych
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nalność wielu ksiąg przewijającą się przez cały
system aż do sprawozdań finansowych i raportów. „Wiele ksiąg“ umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby ksiąg rachunkowych pozwalających na realizację szerokiej gamy potrzeb
z obszaru finansów jak budżetowanie i prognozowanie, sprawozdawczość obowiązkowa w różnych systemach, zarządcza (na przykład US GAAP
i nie GAAP itd.), czy kompleksowe konsolidacje.
Moduł Zarządzanie finansami zapewnia narzędzia do sprawnej obsługi wszystkich danych finansowych spływających do przedsiębiorstwa
z jego oddziałów terenowych, jednocześnie zapewniając skonsolidowany widok jednej wersji
prawdy finansowej całej organizacji.
Księga główna (KG) umożliwia wprowadzanie
transakcji ręcznie z użyciem programu
GL Journal Entry.

Moduł Financial Management skonstruowano
z użyciem szeregu unikalnych silników globalnych obsługujących globalny charakter współczesnych interesów, co pozwala skutecznie
działać na obecnych i nowych rynkach – w miarę potrzeb.
Zadaniem stanowiących mózg rozwiązania Epicor silników globalnych jest zapewnienie firmie zwinności i elastyczności księgowej jednocześnie umożliwiając jej spełnianie lokalnych
wymagań na zgodność z przepisami prawnymi
i finansowymi obowiązującymi na różnych rynkach.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•
•
•
•
•

Oparty na regułach silnik księgowań
Konfigurowalny silnik podatkowy
Silnik numeracji formalnej
Silnik wielowalutowości
Silnik zaokrąglania

Księga główna

Moduł Księga główna (KG) będący sercem pakietu Zarządzania finansami – przetwarza i księguje wszystkie transakcje księgowe tworzone przez
aplikacje systemu Epicor oraz wpisy dokonywane bezpośrednio w księdze. Informacje i kontrolki spływające z systemu Księgi głównej umożliwiają organizacji sprawne działanie, zgodnie
z przepisami fiskalnymi, zasadami ładu korporacyjnego i poprawianie wyników przedsiębiorstwa. Ta mająca ogromne możliwości aplikacja
KG zapewnia kontrolę nad księgowością i zabezpieczenia systemowe niezbędne do zapewnienia
nienaruszalności danych finansowych firmy.
Wiele ksiąg
Będące rdzeniem Księgi głównej Zarządzanie
finansami zapewnia możliwość elastycznego
odwzorowywania księgowań poprzez funkcjo68 | Zarządzanie finansami

Główne obszary i zalety stosowania Wielu ksiąg
w firmach:
Plan kont: tworzenie różnych planów kont w różnych księgach, jednoczesne księgowanie transakcji na różne konta w różnych księgach z wykorzystaniem silnika księgowań.
Waluta sprawozdawcza: możliwość stosowania
innej waluty sprawozdawczej dla każdej księgi,
a nawet, w razie potrzeby, przypisywania każdej
księdze innego kalendarza obrachunkowego. Ta
elastyczność pozwala użytkownikom utrzymującym jeden dziennik jednoczesne przetwarzanie
księgowości zarządczej i obowiązkowej bez potrzeby wprowadzania wielu transakcji.
Wiele kalendarzy obrachunkowych: w miarę jak
firmy nabywają inne firmy często pojawiają się
potrzeby utrzymywania ich księgowości w różnych kalendarzach obrachunkowych przez okresy dostosowawcze, na przykład do 18 miesięcy,
żeby księgowość firmy nabytej dostosować do
kalendarza fiskalnego firmy nabywającej. W tym
czasie każda istniejące księga może w razie konieczności działać w całkowicie niezależnym
kalendarzu fiskalnym.
Okres korekt kalendarza: księga główna
liwia stosowanie dodatkowego okresu
roku, który można zdefiniować w ramach
darza do użycia do wpisów korygujących
mknięcie roku.

umożkońca
kalenna za-

Plan kont
Pakiet Zarządzania finansami dopuszcza do 20
definiowanych przez użytkownika segmentów
w planie kont. Można je wykorzystywać do celów księgowych i referencyjnych z możliwością
ewidencjonowania, zapisywania, alokowania
i sprawozdawania istotnych danych finansowych w bardzo szczegółowym ujęciu. Przy dostępnych łącznie 200 znakach na numer konta,
Epicor zapewnia firmom swobodę zarządzania
operacjami finansowymi dokładnie zgodnie
z potrzebami.
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Program Plan kont umożliwia prowadzenie
wielu planów kont z dynamicznymi segmentami
księgowymi, które można dostosowywać w systemie.

Kontrolki sald
Pakiet Zarządzanie finansami umożliwia użytkownikom definiowanie częstotliwości, z jaką
będą zliczane i rejestrowane salda kont. Jest
to często używane do ułatwiania obliczania
średnich sald dziennych, na tyle elastyczne, że
użytkownik może aktualizować salda kont tak
często, jak jest to wymagane w organizacji: co
godzinę, codziennie, cotygodniowo lub comiesięcznie.
Konsolidacje i eliminacje
Pakiet Zarządzania finansami zaspokaja potrzeby współczesnych firm wbudowanym mechanizmem konsolidacji finansowej na zbiorczym albo szczegółowym poziomie transakcji,
zapewniając swobodę konsolidowania z różnych ksiąg lub spółek w ramach zdefiniowanych
powiązań.
•	
Łączenie sald (i składających się na nie
transakcji) z jednej lub wielu ksiąg w jeden
skonsolidowany obraz informacji finansowych, na podstawie którego można sporządzać sprawozdania finansowe, tworząc
jednocześnie w wyniku tego procesu odpowiednie zapisy eliminujące w dzienniku.
•	
Ponowna wycena transakcji księgowych
i wyników finansowych na podstawie różnic w konsolidowanych walutach przy użyciu różnych typów kursów (np. spot, na dzień
itp.).
Zaawansowane alokacje
Jedną z głównych zalet używania pakietu Zarządzanie finansami jest automatyzacja i panowanie nad powtarzającymi się procesami.
Moduł Zaawansowane alokacje automatycznie
oblicza alokacje kosztów i przychodów i wynikające z nich zapisy w dzienniku, usprawniając
procesy, zwiększając merytoryczność i dokładność danych. Powoduje do skracanie cykli za-

mykania ksiąg i owocuje dokładniejszymi sprawozdaniami finansowymi. Zaawansowane
alokacje umożliwiają złożone rozksięgowania
kosztów i przychodów na wiele projektów, wydziałów czy lokalizacji – ostatecznie na dowolną jednostkę występującą w strukturze korporacyjnej rachunkowości finansowej.
•	Alokowanie sald lub transakcji na podstawie
obliczeń statycznych, lub dynamicznych.
•	
Oparcie alokacji na dynamicznych danych
pochodzących z Business Activity Query
(BAQ), takich jak miesięczne przychody, miesięczna liczba zgłoszeń do działu pomocy
technicznej itp.
•	
Ustawienie sekwencyjnego wykonywania
wsadowego alokacji hierarchicznych lub
wielopoziomowych
•	
Zachowywanie historii alokacji do wielokrotnego użycia, przeglądania i analizowania.
•	Łatwe stornowanie alokacji w razie potrzeby
Moduł Zarządzanie gotówką
Gospodarkę środkami pieniężnymi firmy można
poprawić poprzez automatyczną obsługę i raportowanie osiągalnych opustów, terminów wymagalności płatności oraz sposobów płatności.
W module można też określić numery i rodzaje
rachunków bankowych firmy, włącznie z walutą i dokonywać uzgodnień rachunków z wpisami
wytwarzanymi przez moduł zobowiązań i moduł
należności oraz moduł listy płac. Umożliwia ładowanie elektronicznych wyciągów bankowych
i automatyczne uzgadnianie ich z transakcjaZarządzanie finansami | 69
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mi w systemie ERP, a także ręczne dokonywanie
alokacji.
Kompletna funkcjonalność Zarządzania środkami pieniężnymi obejmuje:
•	Obsługę wyciągów bankowych
•	
Automatyczne uzgadnianie pozycji niejasnych
•	
Elastyczne formaty do przelewów elektronicznych
•	Zarządzanie gotówką podręczną w firmie
•	Kokpity przepływów pieniężnych
•	Obsługa kart płatniczych
•	Integracja z głównymi dostawcami
•	Stosowanie branżowych standardów ograniczania oszustw
•	Elastyczna konfiguracja
•	Elastyczność transakcji
•	Reautoryzacja transakcji rezerwacji
•	Raporty z transakcji

Raport należności przeterminowanych uwzględnia
wiele parametrów i przedstawia szczegółowe
zestawienie faktur nieopłaconych w terminie przez
klientów.

Należności

Moduł Należności to zestaw narzędzi do kompleksowej obsługi fakturowania, uznań, zarządzania gotówką i potrzebami klientów. Moduł
należności informuje firmę o tym, co kto kupuje
i kto terminowo opłaca swoje rachunki.

w ramach procesu obsługi spływów należności
i wtedy ich wartość będzie uwzględniana w procesie rozliczenia. Noty obciążeniowe mogą dotyczyć konkretnych faktur lub być nieprzypisane.
Nowa nota obciążeniowa będzie pozostawała
należnością niespłaconą do momentu sparowania jej z notą uznaniową bądź zapłacenia .
Dodatkowo noty obciążeniowe przysyłane przez
klientów mogą być rejestrowane niezależnie od
procesu zapłat gotówką, na przykład w ramach
wpłat elektronicznych. Mogą być z nimi rozliczane lub stanowić środki nieprzypisane.
Faktury odsetkowe
Umożliwiają tworzenie i wprowadzanie faktur odsetkowych celem ręcznego obciążenia
odsetkami od faktury wciąż niezapłaconej lub
zapłaconej po terminie. Należy wybrać klienta,
a następnie jedną lub szereg pozycji faktury,
od których będą naliczone odsetki do faktury
odsetkowej. Dodatkowo można też generować
odsetki od salda zaległości klienta. Użytkownik ma wybór czy przy naliczaniu opłat z tytułu
odsetek uwzględniać wartość not uznaniowych.
Wiele instrumentów płatniczych
To możliwość nadążania za wieloma instrumentami płatniczymi jak weksle i czeki z datą
przyszłą oraz ich statusami, od wystawienia lub
otrzymania do rozliczenia/uznania. To śledzenie
przepływów w ramach różnych instrumentów
płatniczych i generowanie aktualizacji zmieniających status w aplikacjach Zobowiązania
i Należności, zmiany te mogą być odzwierciedlane w księdze głównej by był właściwie odzwierciedlany status aktywa lub pasywa. Można śledzić obsługę kredytów klienta przez cały
okres funkcjonowania instrumentu płatniczego
pokazując dostępny kredyt na podstawie statusu i ostatecznego rozliczenia instrumentu płatniczego. Użycie tej funkcji daje pewność, że złożone podatki obowiązujące przy rozliczeniach
będą właściwie obsługiwane przy dokonywaniu
zapłat instrumentami płatniczymi.

Wprowadzanie faktur
Umożliwia wpisanie wielu przesyłek w ramach jednego zamówienia na jednej fakturze
i opatrzeniu jej nieograniczoną ilością uwag.
Wprowadzanie faktur obsługuje przedpłaty zaliczkowe / kaucje obciążenia okresowe, noty
kredytowe i faktury standardowe.

Rejestrowanie i numerowanie faktur
Rejestrowanie umożliwia zapis szczegółów
faktur wraz z należnym podatkiem naliczanym
w trakcie weryfikacji i zatwierdzania faktur.
Pozwala to firmom, gdy jest to dopuszczane,
terminowo odliczać podatek naliczony. Przy
tworzeniu faktury użytkownik może pozwolić
systemowi na automatyczne generowanie numeru faktury lub może też ręcznie numerować
poszczególne typy faktur oznaczeniami numerycznymi, lub alfanumerycznymi.

Noty obciążeniowe
To możliwość rejestrowania not obciążeniowych (Chargeback) przysyłanych przez klientów. Noty obciążeniowe można wprowadzać

Informacje o przeterminowaniach i monity
Zestawienia płatności przeterminowanych można oglądać na ekranie lub drukować w jednym
z wielu formatów. Moduł Należności ma funkcję
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Monitowanie klientów pozwalającą firmom śledzić historię sald płatności klientów wraz z opcją
wysyłania im przypomnień o zaległościach o treści zdefiniowanej przez użytkownika.
Automatyczne opłaty finansowe
Teraz na podstawie salda zaległości klienta
można generować faktury opłat finansowych.
Opłaty są naliczane automatycznie na podstawie reguł zdefiniowanych w programie Finance
Charge Maintenance. Istnieje też możliwość ich
weryfikacji przed księgowaniem.
Płatnik faktury (Bill-To Customer)
Kinetic umożliwia klientowi prowadzenie listy
alternatywnych klientów-płatników, opcjonalnie jeden z nich może być wskazany jako domyślny. Będzie umieszczany w kosztorysach /
zleceniach czy fakturach bezpośrednich, ale
użytkownik przed zaksięgowaniem faktury będzie go mógł zmienić na innego dopuszczanego
klienta-płatnika. Jeżeli nie określono inaczej,
alternatywny klient-płatnik jest jednocześnie
nabywcą (ale zostanie użyty „adres do fakturowania” tego klienta).

Ręczny wybór faktur
W module Wprowadzania faktur dostępna jest
opcja ręcznego wyboru Faktur i Faktur powtarzalnych. W ten sposób można wybrać konkretną fakturę lub faktury powtarzające się do
zaksięgowania zamiast wybrania jednocześnie
wszystkich dostępnych pozycji.
Stanowisko Credit Manager
Zapewnia łatwy ogląd wszystkich informacji
dotyczących kredytowania klienta. Stanowisko
zarządcy kredytowania Credit Manager to jeden punkt, z którego można zarządzać statusem
kredytowym, statusem kredytowym zamówienia
i kontem, z możliwością wchodzenia we wszystkie informacje powiązane.
Funkcja National Accounts (HQ Accounts)
Funkcja kont National Accounts (HQ Accounts)
umożliwia tworzenie relacji z klientami, hierarchicznych lub w bardziej tradycyjnym układzie
nadrzędny/podrzędny w module Należności.
W ten sposób klienci w grupy National Account
będą mogli przyjmować zapłaty za faktury od
dowolnych klientów w relacji. Funkcjonalność
Zarządzanie finansami | 71
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umożliwia także szeroki zakres weryfikacji kredytowej w całej grupie National Account z możliwością rozdzielania dostępnego kredytu między poziomy z lub bez zmiennego pulowania.
Elastyczny silnik podatkowy
Moduł Epicor Financial Management zawiera
bogaty w funkcje silnik podatkowy Tax Engine
pozwalający firmom konfigurować aplikacje
Epicor pod wymagania lokalnych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i systemów podatkowych. Tablice
podatków w silniku podatkowym między innymi
pozwalają definiować i przeforsowywać daty
wchodzenia w życie stawek. Rejestr Podatku od
Sprzedaży zawiera wykaz kwot łącznych faktur
i kwot podatków w podziale na klientów według
kodów z kartoteki.
Waluty rozliczeń
Istnieje możliwość rejestrowania zysków i strat
kursowych w chwili rozliczenia. Dzięki tej funkcjonalności można poprawnie księgować kwoty,
gdy fakturuje się w jednej walucie, ale klient dokonuje zapłaty w innej.
Skonto
Aplikacja ma dwa sposoby obsługi skonta
w odniesieniu do wartości sprzedaży i podatków. Kwota rozliczenia jest przyjmowana przez
klienta z faktury należności. Potencjalny opust
jest następnie uwzględniany w wartościach podatków naliczanych do VAT .
Warunki płatności
System Epicor w modułach Zobowiązań i Należności obsługuje wszystkie najczęściej spotykane i praktykowane warunki płatności. Funkcja ta
daje także ogromną elastyczność definiowania
kreatywnych warunków handlowych odbiorów
i płatności w krajach, gdzie taka funkcjonalność niekoniecznie jest wymagana, ale może
dawać przewagę konkurencyjną. Warunki płatności są definiowalne przez użytkownika, ale
typowo obejmują terminy: na koniec miesiąca
plus n dni, koniec następnego miesiąca, konkretne daty w miesiącu, skonto 2% za 10 dni, zapłata wymagana w 20 dni.
Formaty i przesyłanie raportów elektronicznych
Różne raporty prawne można składać elektronicznie, np. oparte na normach EU Sales List, Intrastat i Tax Reporting. Następnie raporty ogólne
można przeformatować pod wymagania lokalne.

•	Fakturowanie skonsolidowane
•	Automatyczne zawieszenia kredytów
•	Formularze faktur/zestawień
•	Wypłaty prowizji od sprzedaży
zafakturowanej
•	Wieloformatową analizę sprzedaży
•	Obsługę i autoryzację płatności kartowych
•	Waluty rozliczeniowe
•	Opusty rozliczeniowe
•	Proste w obsłudze śledzenie faktur
i klientów
•	Interfejs księgi głównej
•	Interfejs zarządzania gotówką
•	Sprawozdanie uzgodnieniowe

Zobowiązania

Moduł Zobowiązania umożliwia wprowadzanie faktur dostawców za dokonywane u nich
przez firmę zakupy, a następnie tworzenie
płatności za te faktury, które mają być opłacone. System można ustawić, by generował
zlecenia płatności za wszystkie faktury wymagalne, za faktury konkretnego dostawcy lub
tylko za określone. Jeżeli dostawca zatelefonuje w sprawie faktury, wszystkie informacje
na jej temat będą pod ręką, a mogą być przechowywane bezterminowo.
Moduł Zobowiązania umożliwia firmie zarówno aktualizowanie zleceń zakupu w module zarządzania zakupami Purchase Management jak
i kosztów konkretnego zadania. Jeżeli cena zakupu różni się od ceny zafakturowanej, będą generowane korekty. Moduł Zobowiązania pokaże
ile firma jest winna i kiedy musi zobowiązania
uregulować.
Faktury, Noty obciążeniowe i płatności
Łatwe rejestrowanie i księgowanie wszystkich
instrumentów płatniczych, w tym bonów i faktur
dostawców lub sprzedawców, not obciążeniowych, automatycznego obiegu czeków i płatności ręcznych.
Instrumenty płatnicze
Śledzenie różnych rodzajów instrumentów uznaniowych jak weksle i czeki z datą przyszłą oraz
ich statusu, od wystawienia czy otrzymania aż
do rozliczenia/uznania. To śledzenie przepływów w ramach różnych instrumentów płatniczych i generowanie aktualizacji zmieniających
status w aplikacjach Zobowiązania i Należności, zmiany te mogą być odzwierciedlane w księdze głównej by był właściwie odzwierciedlany
status aktywa lub pasywa.

Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Wpływy gotówkowe
•	Faktury odsetkowe
•	Definiowanie kont KG
•	Korekty transakcji należności
•	Przychody odroczone
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Można śledzić obsługę kredytów klienta przez
cały okres funkcjonowania instrumentu płatniczego pokazującego dostępny kredyt na podstawie statusu i ostatecznego rozliczenia instrumentu płatniczego. Użycie tej funkcji daje
pewność, że złożone podatki obowiązujące przy
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rozliczeniach będą właściwie obsługiwane przy
dokonywaniu zapłat instrumentami płatniczymi.
Elektroniczne przelewy bankowe
Funkcjonalność ACH (automatycznej izby rozliczeniowej) w Kinetic pomaga automatyzować
przepływy pieniężne pomiędzy bankiem klienta i bankami strategicznych dostawców i dużych klientów. Systemy elektronicznego przekazu środków (Electronic Fund Transfers – EFT)
poprzez ACH w ogromnym stopniu ograniczają
oszustwa czekowe.
Funkcjonalność ACH obecnie jest dostępna tylko w U.S.A. i Kanadzie. Standardowe formaty
(krajowe i międzynarodowe) oraz Wells Fargo
nie są udostępniane z licencją wszystkim klientom. Działa ona z funkcją Positive Pay w Kinetic,
obsługującą systemy bankowe Bank of Boston,
Chase, Fleet, Union Bank i Wells Fargo.
Dostosowując standardowe formaty, każdy
użytkownik Kinetic może łatwo i szybko utrzymywać i aktualizować automatyczny mechanizm płatności, zmniejszając czas i koszty
pochłaniane przez profesjonalne usługi. Obsługiwanych jest wiele banków, co pozwala na
dalsze zmniejszanie kosztów poprzez korzystanie z innych banków do transakcji krajowych
i do międzynarodowych.
Funkcjonalność ACH obsługuje polecenia zapłaty, które umożliwiają firmie pobieranie
w sposób zautomatyzowany pojedynczych lub
powtarzających się płatności od klientów.
ACH jest kompatybilne z modułem Listy płac
w Kinetic, tak że przelewy na rzecz pracowników, takie jak zwroty wydatków, świadczenia
społeczne, zwroty podatków, odsetki, są w pełni
zautomatyzowane.
Warunki płatności zobowiązań
System Epicor w modułach Zobowiązań i Należności obsługuje wszystkie najczęściej spotykane i praktykowane warunki płatności. Funkcja ta
daje także ogromną elastyczność definiowania
kreatywnych warunków handlowych odbiorów
i płatności w krajach, gdzie taka funkcjonalność
niekoniecznie jest wymagana, ale może dawać
przewagę konkurencyjną.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Zapisy powtarzające się
•	Koszty odroczone
•	Numery unieważnione
•	Aktualizacje kosztów online
•	Kurs waluty przy wprowadzeniu płatności
•	Śledzenie dostawców
•	Zestawienia wykonawców

•	Interfejs księgi głównej
•	Interfejs zarządzania gotówką
•	Czeki
•	Elektroniczny przekaz środków (EFT)
•	Wielu odbiorców
•	Dopasowanie trójstronne

Automatyzacja regulowania
zobowiązań
System Epicor ECM pobiera i automatycznie
przetwarza faktury do zapłacenia przez firmę
przychodzące wieloma drogami, w tym przez
firmowe skanery dokumentów czy kopiarki wielofunkcyjne. Faktury są automatycznie kierowane do toków prac dopasowywania dwu i trzystronnego oraz zatwierdzania.
•	
Automatyczne pobieranie i przetwarzanie
faktur dostawców
•	
Poprawianie dokładności poprzez automatyczne dopasowywanie danych
•	Skracanie czasu od zamówienia do zapłaty
•	
Zatwierdzanie faktur z dowolnego miejsca
o dowolnej porze
•	
Ulepszone wprowadzanie dostawców i ich
obsługa
•	Poprawiona widoczność i kontrola nad procesami regulowania zobowiązań
•	
Elektroniczne składowanie dokumentów
pomaga w zapewnianiu bezpieczeństwa
i ochrony wszystkich plików w razie klęski

Zaawansowane zarządzanie
zapotrzebowaniami (ARM)
Mieszczenie się w budżecie i ograniczeniach
wydatkowych jest możliwe dzięki zautomatyzowanym procesom i elastycznym wielowymiarowym przepływom prac w zakresie zatwierdzeń
– wykorzystującym zaawansowane zarządzanie
zapotrzebowaniami (Advanced Requisition Management – ARM) dla Kinetic. ARM opracowano
pod kątem rozszerzenia funkcjonalności obsługi
zapotrzebowań i zakupów w Kinetic. Jest on ściśle zintegrowany w czasie rzeczywistym z systemem Kinetic firmy umożliwiając jej personelowi
sprawną pracę z danymi z Kinetic wykorzystywanymi przez ARM i tworzonymi przez nie transakcjami.
•	W katalogu ARM mogą opcjonalnie być dostępne wszystkie pozycje zaopatrzeniowe
lub ich część
•	
Wnioski zakupowe mogą być przetwarzane
dla zleceń i projektów w ramach Epicor
•	
Wnioski o towary i usługi spoza magazynów są wiązane bezpośrednio z kontami KG,
w tym budżetami i możliwościami rozksięgowywania w KG
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•	
Obsługa dostawców Epicor i dostawców
preferowanych, w tym poprzez integrację
z ich katalogami online lub sklepami internetowymi
•	Obsługiwane są zapotrzebowania dla wielu
lokalizacji i firm
•	Epicor generuje automatycznie zamówienia
zakupów, żądania przelewów, pokwitowania
i faktury do zapłaty
•	Łatwe tworzenie zapytań ofertowych (RFQ)
do dostawców jako zaproszeń do uczestnictwa w procedurach przetargowych ogłaszanych przez firmę
•	
Dostęp do sklepów internetowych dostawców, dodawanie pozycji do koszyka i dokonywanie zakupów

towej, co skraca do minimum czas opanowywania go przez użytkowników. EDA jest w stanie generować sprawozdania finansowe, które można
zapisywać w formacie Excel, może też zarządzać
działaniami z obszaru planowania budżetu.
Serwer arkuszy kalkulacyjnych Spreadsheet
Server to popularne wydajne rozwiązanie sprawozdawczości finansowej i operacyjnej opartej na Excelu z dodatkiem do Excela . Spreadsheet Server może uzyskiwać dostęp do wielu
baz danych, nawet znajdujących się w innych
regionalnych chmurowych centrach przetwarzania na całym świecie. Wykorzystuje funkcję
wychwytywania zmian danych (Capture Data
Change – CDC) wbudowaną w Kinetic do uzyskiwania najnowszych zmian danych zaistniałych
od ostatniego odświeżenia danych, dzięki czemu jest szybkim, działającym prawie w czasie
rzeczywistym, rozwiązaniem sprawozdawczym
do systemów Kinetic zarówno zainstalowanych
lokalnie, jak i chmurowych.
Planista finansowy Epicor Financial Planner (EFP)
to solidne rozwiązanie do planowania budżetów
finansowych dla większych przedsiębiorstw, wyposażonym w dodatek do Excela i przeglądarkowy interfejs użytkownika, z wieloma pakietami
dodatkowymi, wspomagający decydentów na
szczeblu zarządów w opracowywaniu złożonych
scenariuszy, konsolidacji i nie tylko.

Automatyzacja zobowiązań z Epicor ECM umożliwia
oparte na toku prac rozpoznawanie faktur i tworzenie
transakcji.

Moduł Epicor Data Analytics (EDA) Financials
Moduł Epicor Data Analytics (EDA) to w pełni
chmurowy produkt z interfejsem przeglądarkowym dostępnym w każdej współczesnej przeglądarce internetowej współpracujący z zarówno
chmurowymi, jak i lokalnymi wdrożeniami systemów Kinetic. EDA jest głównie rozwiązaniem

Planowanie finansowe
i analizy (PFiA)
Epicor oferuje wiele rozwiązań PFiA, wśród których firmy każdej wielkości i rodzaju znajdą coś
dobrego dla siebie. Wszystkie te rozwiązania pracują z systemami Kinetic zaimplementowanymi
zarówno lokalnie, jak i w chmurze, dzięki czemu
nasi klienci będący w trakcie migrowania swoich systemów Kinetic do chmury mogą to robić
dokładnie wtedy, gdy staje się to konieczne dla
ich działalności. Oprócz PFiA, każde z tych rozwiązań zapewnia sprawozdawczość finansową.
System analityki danych Epicor Data Analytics
(EDA) jest w pełni chmurowym rozwiązaniem
klasy Business Intelligence (BI) o doskonałych
możliwościach wizualizacji danych, w które się
można szczegółowo zagłębiać. Produkt działa
w dowolnej współczesnej przeglądarce interne74 | Zarządzanie finansami

Moduł Financial Statements w Epicor Data
Analytics (EDA) to potężne rozwiązanie
sprawozdawczości finansowej – dostępne
przez przeglądarkę internetową. Raporty można
eksportować w formacie MS Excel w dowolnej chwili
z dowolnego miejsca.
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klasy Business Intelligence (BI) pokrywającym
wszystkie obszary biznesowe systemów ERP. Jednakże dwa jego najnowsze moduły, konkretnie
EDA Financial Statements (raporty finansowe)
i EDA Budgeting and Forecasting (budżetowanie i prognozowanie) tworzą łatwe w obsłudze
rozwiązanie do sprawozdawczości finansowej,
z jednym źródłem prawdy, całkowicie zintegrowane z systemem Kinetic.
Moduł EDA Financial Statements umożliwia ekspertom finansowym bezproblemowe tworzenie
najważniejszych raportów finansowych takich
jak rachunek zysków i strat, bilans próbny, bilans,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych i wiele
innych. Raporty można tworzyć, dostosowywać
i udostępniać za pomocą internetowego interfejsu użytkownika – w ciągu minut. Dzięki możliwości eksportowania sprawozdań finansowych
w formacie Excel dodatkowe obliczenia stają
się proste. Dzięki ustawieniom bezpieczeństwa
przypisanym do każdego konta KG lub wymiaru,
działy, centra kosztów i inni liderzy biznesowi
mogą przeglądać własne obszary i zarządzać
swoimi własnymi rachunkami wyników. Proces
raportowania jest zdemokratyzowany, a zespoły
finansowe nie muszą generować nowych raportów za każdym razem, gdy użytkownicy biznesowi proszą o nowe dane lub układy raportów,
ponieważ mogą oni samodzielnie realizować
swoje potrzeby dzięki możliwościom dostosowań, zgłębiania do poziomu transakcji, jak rów-

nież korzystania z dowolnych zewnętrznych baz
danych lub danych niefinansowych.
Moduł EDA Budgeting and Forecasting jest narzędziem do współpracy online w czasie rzeczywistym, umożliwiającym planowanie budżetów
finansowych z udziałem wielu zainteresowanych stron. Proces akceptacji oparty na workflow można łatwo konfigurować i nim zarządzać, liderzy biznesowi mogą planować budżety
na wiele sposobów z wykorzystaniem niestandardowych kalkulacji, czynników budżetowych
z planowaniem odgórnym lub oddolnym. Funkcja prognozowania przychodów wykorzystuje
dane rzeczywiste i może wykorzystywać dowolne sprawozdania finansowe utworzone w EDA
jako strumień danych, umożliwiając jednocześnie tworzenie prognoz kroczących. Dysponując wykresami prognostycznymi, w wypadku
pojawienia się nowych zjawisk zewnętrznych
lub zdarzeń, które potencjalnie mogą wpłynąć
na przychody firmy, można łatwo zmienić oczekiwania metodą „przeciągnij i upuść” lub przesunąć suwaki wartości kluczowych wskaźników
efektywności (KPI), takich jak EBITDA – wszystko to w prostym interfejsie przeglądarkowym.
Spreadsheet Server
Spreadsheet Server to solidny i wydajny produkt
integrujący z Excelem, służący do sprawozdawczości finansowej. Prawie wszyscy specjaliści
od finansów znają Excela robiąc w nim obliZarządzanie finansami | 75
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Spreadsheet Server zapewnia sprawozdawczość
opartą na Excelu. Ponieważ wszyscy specjaliści
od finansów znają Excela, nie muszą się uczyć jego
obsługi. Sprawozdania nie zostają naruszone podczas
migracji do chmury, czy podczas planowanych
modernizacji chmury, bo zmieniać się muszą tylko
połączenia do danych.

czenia pomagające im w bieżącej operacyjnej
sprawozdawczości finansowej.
Spreadsheet Server to dodatek excelowy zapewniający gotowe sprawozdania nie tylko z obszaru finansów, ale także kluczowych obszarów
biznesowych obsługiwanych w Kinetic.
•	Widok załączników do sprawozdań finansowych
•	Zagłębianie się w szczegóły transakcji, przegląd faktur i listów przewozowych
•	Dynamiczne zakresy kont KG w sprawozdaniach finansowych
•	Wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich aktywnych baz danych
•	Obsługa VPN
•	Wielojęzyczna wstążka Excela po angielsku,
francusku, hiszpańsku, niemiecku, portugalsku, turecku, szwedzku i włosku
Spreadsheet Server wykorzystuje łącznik chmurowy Cloud Connector do pobierania danych
z systemów Kinetic ERP działających w chmurze.
Cloud Connector ma doskonałą bazę danych
sprawozdań wykorzystującą opracowaną przez
Epicor funkcję wychwytywania zmian danych
(Capture Data Change – CDC) zapewniającą
częste aktualizacje danych i sprawozdawczość
prawie w czasie rzeczywistym. Spreadsheet
Server obsługuje także wdrożenia lokalne z wykorzystaniem połączeń ODBC.
Moduł Epicor Financial Planner (EFP)
Moduł Epicor Financial Planner (EFP) to w pełni
chmurowe rozwiązanie do planowania finansowego i analiz. EFP ma interfejs przeglądarkowy
o prostej budowie, który działa na wielu urzą76 | Zarządzanie finansami

Epicor Financial Planner (EFP) is a robust financial
budget planning and reporting solution both with an
Excel add-in and a web-based view, especially good
at tackling very complex calculations and scenarios,
e.g. consolidations.

dzeniach mobilnych, a dodatek Microsoft Excel
pomaga przy wprowadzaniu bardziej skomplikowanych danych z użyciem funkcji, formatowania warunkowego czy nawet przedstawiania
graficznego danych.
Wszystkie modele, plany budżetów, scenariusze
i dane pozyskiwane z systemu ERP są przechowywane na wysoce niezawodnych serwerach
w chmurze obliczeniowej.
Dzięki połączeniu z danymi w systemie ERP firmy
EFP ma możliwość zaciągania informacji – takich
jak poprzednie stany aktualne, by dokonywać
porównań i wykorzystuje je w funkcji rozkładu.
To ogromnie ułatwia i upraszcza zadania planistów budżetów, uwalniając im czas na zajmowanie się zadaniami zapewniającymi większą wartość dodaną. Opcjonalne pakiety rozszerzają EFP
o analizę przepływów pieniężnych, inwestycyjnych (CAPEX), analizę dochodowości, konsolidacje, planowanie budżetów sprzedaży i inne.
Jako pierwszy dodatek finansowy wykorzystujący nowe techniki, jak uczenie maszynowe, EFP
wybija się na czoło oferując nowe możliwości
używania mocy przetwarzania w chmurze do
złożonych obliczeń matematycznych prowadzonych na żywo.
Jednym kliknięciem przycisku w przeglądarkowym interfejsie użytkownika można uzyskać zalecany domyślny zbiór wartości budżetowych
na następny okres. Właściciele budżetów mogą
oszczędzić wiele roboczogodzin dzięki natychmiastowemu uzyskiwaniu wartości początkowych i mogą się skupiać na tym, co ma istotne
znaczenie w planowaniu budżetów – wszelkich
informacjach dodatkowych, mogących mieć
wpływ na działalność w przyszłości.
W tle EFP wysyła przeszłe serie danych (rzeczywistych) wybranych pozycji budżetów do usługi
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chmurowej, która automatycznie testuje i stosuje do każdej pozycji ponad 15 modeli regresji
i wybiera najlepiej pasujący, a następnie EFP na
podstawie tego modelu
tworzy domyślne wartości budżetu na następny
okres. I to wszystko jest wykonywane na każdej pozycji budżetu niezależnie, automatycznie
i błyskawicznie.
•	Zestaw narzędzi Microsoft Excel
•	Zintegrowany proces zatwierdzania budżetu
•	Gotowe szablony
•	Wbudowane zabezpieczenia
•	Współpraca w czasie rzeczywistym
•	Prognoza na żywo
•	Modele finansowe i operacyjne
•	Zagłębianie się w szczegóły i warstwy danych
•	Motyw Kinetic w interfejsie przeglądarkowym
•	
Budżetowanie wspomagane uczeniem maszynowym (ML)

Sprawozdania elektroniczne

Jeżeli firma musi generować elektroniczne sprawozdania z systemy Kinetic ERP, doskonałym rozwiązaniem jest moduł Epicor Electronic Reports,
który zawsze umożliwia specjalistom dostarczanie plików z danymi sprawozdań w formatach
XML, JSON, PDF i innych.
Moduł Electronic Reports ma w Kinetic prosty
w obsłudze edytor zapytań – Business Activity
Query (BAQ) – dostępny każdemu użytkownikowi,
który dzięki niemu może tworzyć łatwo zapytania
o dane z użyciem filtrów, warunków i zestawień.
Źródłami danych mogą być dowolne obszary systemu Kinetic, ale ten moduł jest najczęściej używany
do sprawozdawania danych finansowych, jak transakcje księgi głównej, plan kont, salda, elektroniczne
sprawozdania VAT, transakcje fakturowane.
Dane w postaci elektronicznej są często wymagane przez strony trzecie, na przykład klientów,
dostawców, firmy audytorskie, analityków, formy doradcze, banki, inwestorów czy władze.
Spółki giełdowe w USA mają obowiązek składania
sprawozdań finansowych, raportów kwartalnych
i innych formularzy do systemu Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC).
Moduł Electronic Reports obsługuje też fakturowanie elektroniczne i podpis cyfrowy. Pakiety funkcjonalności krajowych (Country Specific
Functionality – CSF) w Epicor korzystają z tego
modułu także do dostarczania sprawozdań
w postaci plików cyfrowych wymaganych przez
lokalne legislacje różnych krajów świata.

Dynamiczny kokpit Dni zaległości klientów w module
Epicor Data Discovery (EDD) zapewnia doskonałą
wizualizację faktur jeszcze nie opłaconych przez
klientów.

Epicor Electronic Reports pomaga firmom w prowadzeniu działalności globalnie.
Przykładowe obszary zastosowań:

Moduł Data Discovery

Moduł odkrywania danych Data Discovery to
narzędzie do wizualizacji danych wbudowane
w Kinetic. Sterowane działającym w czasie rzeczywistym modułem Business Activity Queries
(BAQ) w Kinetic i innymi źródłami danych Data
Discovery zapewnia następujące widoki przydatne działom finansów:
•	Saldo należności
•	Saldo zobowiązań
•	Sprzedaż YTD kontra LYTD
•	Klienci zalegający z zapłatą, inaczej
– zatory płatnicze
•	Dostawy niezafakturowane
– liczba i wartości
•	Zobowiązania według przeterminowania
•	Należności według przeterminowania

•	Sprawozdania o zgodności/audyty
•	Elektroniczne sprawozdania finansowe zgodne z normami międzynarodowymi (US-GAAP,
IFRS itd.)
•	Sprawozdania SAF-T
•	Zeznania podatkowe
•	Dokumenty elektroniczne
•	Elektroniczne zamówienia sprzedaży / zakupu
•	Elektroniczne księgi handlowe
•	Fakturowanie elektroniczne
•	Pliki przelewów bankowych w formacie XML
•	Przekazy EDI
Pakiety Country Specific Functionality (CSF)
Przy rozszerzaniu działalności na nowe regiony świata czy kraje, pakiety funkcjonalności
krajowych (Country Specific Functionality) zapewniają dostęp do gamy funkcji wymaganych
Zarządzanie finansami | 77

Epicor Kinetic

Uproszczony przebieg transakcji
kartą płatniczą
Payment
Manager
do podglądu
transakcji

Wprowadzanie
zamówień
sprzedaży
Kinetic
u akceptanta

78 | Zarządzanie finansami

Płatność
kartą zgłoszona
do zapłaty

Bramka płatnicza
Epicor
wykorzystująca
oprogramowanie
aplikacyjne Epicor
Payment
Application
Software (EPA)

Bank
wystawca
karty

Agent
rozliczeniowy
(Epicor Payment
Exchange
lub agent obcy)

Sieci
lub organizacje
kartowe
(Visa/MC/AMEX)

Epicor dla produkcji
prawnie lub przez konkretne branże bądź powszechnie stosowanych w danym miejscu. Pakiety CSF są opracowywane, testowane i wdrażane wraz z każdym wydaniem Kinetic, dzięki
czemu użytkownicy w poszczególnych krajach
są obsługiwani bez zacięć.
Pakiety CSF można nabywać oddzielnie dla poszczególnych krajów, zawierają szczegółową
dokumentację jak konfigurować zawarte w nich
funkcje dodatkowe.
Pakiety CSF są dobrze przyjmowane przez użytkowników, od których nie wymagają wiele nauki
obsługi, ponieważ interfejs wygląda identycznie jak Kinetic. Standardowy Kinetic zostaje uzupełniony o nowe ekrany, zakładki, przełączniki
i wyzwalane przez nie funkcje.
Typowo pakiety CSF pozwalają tworzyć wymagane lokalnie raporty w postaci czytelnej dla
ludzi, w postaci elektronicznej, deklaracje, zestawienia, zawierają obsługę fakturowania elektronicznego, instrumentów płatniczych, interfejsy do stron trzecich, logikę obsługi podatków,
formularze, procesy walidacji lub certyfikacji.
•	Lokalne możliwości dodatkowe są nabudowane na standardową funkcjonalność każdego ich wymagającego programu użytkowego Kinetic
•	Ich lokalizacja językowa, wygląd i działanie
jest spójne z całą aplikacją
•	Mają taką samą sekwencję wydań jak Kinetic
•	Szybko i łatwo instalowane
•	Zmniejszone wymagania szkolenia użytkowników i całkowity koszt posiadania
•	
Wymagane prawem sprawozdania elektroniczne
•	Rozwiązania fakturowania elektronicznego
•	Podpis cyfrowy i certyfikaty transakcji
•	Integracja z dostawcami zewnętrznymi lub
w razie potrzeby bezpośrednie połączenia
z urzędami
•	
Dostęp do wiedzy eksperckiej ekosystemu
partnerów rozwojowych
•	Zawiera język aplikacji

Obsługa kart płatniczych

Moduł obsługi kart płatniczych Kinetic Credit
Card Processing zapewnia dostęp do szeregu
komponentów realizujących obsługę płatności
kartowych wprost z Kinetic.
Są to:
•	Epicor Payment Application (EPA)
•	Epicor Payment Gateway
•	Epicor Payment Exchange (EPX)
Aplikacja płatnicza Epicor Payment Application
(EPA) służy do obsługi płatności. Realizuje usłu-

Epicor Cash Collect to produkt w pełni działający
w chmurze i zapewniający sprawną automatyzację
procesu indykacji należności. Panel Następne
najlepsze działanie (Next Best Action) oszczędza
managerom kredytowym godziny pracy. System
dokonuje transkrypcji rozmów w dające się
przeszukiwać teksty, wykonuje połączenia
automatyczne. Możliwy jest czat z agentami
wsparcia produktu bezpośrednio z produktu.

gę, która odbiera informacje o transakcji z Kinetic
ERP i wysyła żądanie do Epicor Payment Gateway.
Usługa bramy płatniczej Epicor Payment Gateway
sprzęga Kinetic z siecią obsługi płatności kartowych w chmurze i wysyła żądanie obsługi kartowej transakcji płatniczej do bramy płatniczej.
System wymiany płatności Epicor Payment Exchange (EPX) łączy się z pełną obsługą akceptantów i firm obsługujących karty kredytowe
w celu dokonania autoryzacji płatności, jej rozliczenia i sprawozdania, w wypadku kart kredytowych, debetowych i autoryzacji PIN-em. Obsługuje karty American Express i Discover i jest
zgodny z PCI. EPX jest w pełni zintegrowany
z Kinetic i oferuje podwyższone bezpieczeństwo,
łatwiej osiągalną zgodność prawną, codzienne
rozrachunki wsadowe i uproszczenie procesów.
EPA w połączeniu z bramą płatniczą Epicor Payment Gateway przechowuje wszystkie dane kart
płatniczych bezpiecznie zaszyfrowane w chmurze,
dlatego też ograniczono zakres wymogów zabezpieczeń Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) wobec użytkowników Kinetic ERP.
Do obsługi transakcji w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii Epicor Payment Gateway łączy się
z PayFlow Pro (PayPal). Usługa EPX jest dostępna wyłącznie klientom w U.S.A. i Kanadzie.

Kredyty i windykacje

Jednym z największych aktywów każdego przedsiębiorstwa są należności (Accounts Receivable), do tego są one na ogół najbardziej płynne.
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Większość firm musi jednakże rokrocznie odpisywać na straty cztery procent tego aktywa . Jest
to dla firmy znaczący koszt, który można ogromnie zmniejszyć poprzez lepsze zarządzanie. Warto zapanować nad zaległymi należnościami
i skrócić czas ich spływu po sprzedaży poprzez
zautomatyzowane zarządzanie należnościami
z użyciem modułu Epicor Cash Collect.
Kompletna funkcjonalność obejmuje:
•	Sterowanie windykacją na podstawie przepływu pracy
•	Centralizację działań
•	Szablony wezwań do zapłaty
•	Automatyczne telefonowanie, wysyłanie
SMS-ów i emaili
•	Portal samoobsługi klienta
•	Zarządzanie zespołem i sprawozdawczość
•	Prognozowane wpływy pieniężne
•	Wielowalutowość i wielozakładowość

Opusty

Opcjonalny moduł opustowy Rebates daje możliwość wprowadzania, aktualizacji i przeglądów programów rabatowych oferowanych przez
firmę klientom. Ten moduł służy do definiowania aktywnych programów zniżkowych firmy,
generowania transakcji z opustami i wypłacania klientom opustów albo bezpośrednio, albo
w postaci noty uznaniowej.
Kompletna funkcjonalność obejmuje:
•	Tworzenie procesów transakcji z opustami
•	Uzyskiwanie opustów
•	Stosowanie obniżki na fakturze / notą
•	Wprowadzanie umowy z opustem
•	Korygowanie transakcji opustu
•	Programy śledzące

Automatyzacja podatków

datkowych, w której można także zachowywać
wszystkie transakcje podatkowe dla celów archiwalnych i sprawozdawczych.
Moduł Tax Connect Global pomaga w określaniu podatków od sprzedaży przy międzynarodowych relacjach handlowych. Może ustalać
podatki od transakcji we wszystkich kierunkach
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami
członkowskimi Unii Europejskiej, co zmniejsza
obciążenie kwestiami podatkowymi. Tax Connect Global działa również w odniesieniu do
szeregu innych regionów geograficznych.

Zarządzanie aktywami

Moduł zarządzania aktywami Asset Management pomaga rejestrować, śledzić i amortyzować środki trwałe w optymalny sposób. Asset Management automatyzuje też śledzenie
i zarządzanie środkami trwałymi w okresie ich
użytkowania – od nabycia do eliminacji. Dzięki
wykorzystywaniu ujednoliconego źródła danych
o aktywach można uprościć standardowe czynności zarządzania aktywami jak ich przesunięcia, umorzenia, reklasyfikacje i korekty.
Kompletna funkcjonalność zarządzania aktywami obejmuje:
•	Zarządzanie serwisem masowym
•	Rejestry aktywów
•	Wyceny aktywów
•	Powiązania między aktywami
•	Konserwację
•	Wielowalutowość
•	Metody amortyzacji aktywów
•	Łączenie aktywów
•	Dotacje
•	Lokalizacje aktywów
•	Import aktywów
•	Korekty wsteczne

Pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży i użytkowania jest obowiązkiem ustawowym. Nie wpływa na zwiększenie przychodów
ani na zmniejszenie kosztów, w związku z czym
czas i pieniądze poświęcane na zapewnianie
zgodności podatkowej z zasady są niedochodowe. W samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
obowiązuje przeszło 16 000 różnych systemów
podatkowych zaś stawki podatków, reguły i granice ich stosowania zmieniają się bezustannie.
Nadążanie za wszystkimi zmianami podatkowymi odrywa od bieżącej działalności i jest ciężarem pogarszającym sprawność firm.
Moduł Epicor Tax Connect zapewnia Kinetic
opcję automatycznego określania podatku od
sprzedaży na podstawie miejsca pochodzenia
i przeznaczenia transakcji sprzedaży. Jest zintegrowany z ustawicznie aktualizowaną wyczerpującą bazą danych online przepisów po80 | Zarządzanie finansami

Program śledzenia aktywów Asset Tracker pokazuje
wszystkie potrzebne informacje o środku trwałym. Ekran
można personalizować według upodobań i ukrywać
pola nieużywane w procesach biznesowych firmy.

Epicor dla produkcji

Globalne zarządzanie
działalnością
• Z a r z ąd z a n i e w ielowa lutowe
•	Z a r z ąd z a n i e w ieloma obie k ta mi
na św i e c i e
•	 Z a r z ąd z a n i e da nym i
w i elo ję z yc z n ym i
•	 Z a r z ą d z a n i e da nymi
podst awow y m i
• Wdro ż en i a ska lowa lne
•	 S p rawo z d an i a
ele k t ro n i c z n e
•	 Pa k i e t y C o u n tr y
S p e c i fi c
Fun c t i o n a li t y
(CSF)
•	 A uto m at y z ac j a
poda t kowa

Czy to na skutek nabyć, czy rozwoju organicznego, coraz więcej firm musi się
borykać z komplikacjami zarządzania wieloma podmiotami gospodarczymi.
Globalne zarządzanie działalnością Epicor pomaga organizacjom niezależnie od stopnia ich rozproszenia w maksymalizowaniu sprawności i poprawianiu wyników gospodarczych. Wspierając potrzeby współczesnych coraz
bardziej rozproszonych firm, Epicor oferuje solidną funkcjonalność obsługi
działalności globalnej. Pozwala ona realizować funkcje transakcyjne między
różnymi systemami i podmiotami – w tym międzyfirmowe transakcje takie
jak zlecenia międzyzakładowe, przesunięcia i dostawy między poszczególnymi fabrykami i magazynami. Epicor ułatwia to w ramach jednej aplikacji
wystarczająco elastycznej by mogła się rozwijać wraz ze wzrostem firm rozszerzających działalność. Moduł Globalne zarządzanie działalnością Epicor
oferuje organizacjom narzędzia niezbędne do tworzenia i utrzymywania „jednej wersji prawdy”.
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Zarządzanie wielozakładowe

Dzięki Zarządzaniu wielozakładowemu (Epicor
Multicompany Management) można usprawnić
działanie przedsiębiorstwa poprzez konsolidację
pracy działów takich jak zaopatrzenie czy zobowiązania i poprawienie widoczności operacyjnej spółek dzięki zaawansowanym narzędziom.
Automatyzacja i rozpoznawanie międzyzakładowych transakcji finansowych może zwiększyć
sprawność działania przedsiębiorstwa poprzez
skrócenie czasów realizacji jego kluczowych
produktów. Dodatkowo z perspektywy finansowej
organizacje wielozakładowe mogą nie tylko wybrać sprawozdawanie jako indywidualne spółki,
ale także konsolidować wiele walut i sprawozdań różnych podmiotów w jednej firmie konsolidującej. Ta funkcjonalność jest dostępna dzięki
kompleksowej skalowalnej platformie technologicznej wspierającej obsługę przedsiębiorstw
globalnych, umożliwiającej dalszy rozwój i zawierającej zestaw narzędzi zwiększających produktywność, zaprojektowanych do wspomagania
globalnych działalności gospodarczych.

tach obcych, w tym śledzenie walut domyślnych
i złożonych tabel kursowych
Można transakcjom przypisywać określony kurs
z automatycznym sprawozdawaniem zysków
i strat kursowych, co ułatwia obsługę transakcji
zagranicznych. W całym systemie Epicor są wyświetlane symbole walut, by użytkownicy wiedzieli, w jakich walutach pracują.
Funkcjonalność obsługi wielowalutowej
obejmuje:
•	Opcje ponownych wycen
•	Tabele kursowe wielowalutowe
•	Aktualizowane tabele kursów walut
•	Sprawozdawczość zysków/strat kursowych
•	Sprawozdawczość w walucie bazowej
•	Elastyczność w doborze walut, w tym w cennikach, kosztorysach, zleceniach, umowach
serwisowych, fakturach i bonach, pokwitowaniach gotówki.

•	Łatwa nawigacja wśród wielu zakładów
•	Globalne zarządzanie klientami, częściami
i dostawcami
•	Kompleksowe globalne zarządzanie kredytami
•	Elastyczne zarządzanie kontami
•	Scentralizowane płatności
•	Skonsolidowane zaopatrzenie
•	Konsolidacja wielozakładowa
•	Globalne umowy na ceny z dostawcami
•	Wielozakładowe wpisy do dziennika
•	Handel międzyzakładowy i eliminacje
•	Międzyzakładowe widoki i kokpity
•	Elastyczna hierarchia firm

Zarządzanie wielowalutowe

Moduł Multicurrency Management automatyzuje proces nabywania i sprzedawania w walu-

Kinetic codziennie aktualizuje tabele kursowe używane
w przeliczeniach walutowych. Jest to szczególnie
ważne przy okresowych ponownych wycenach
w księgach lub codziennej pracy z zamówieniami
i fakturami walutowymi.

Zarządzanie wieloma
obiektami na świecie

Kinetic obsługuje wiele firm i lokalizacji. Firmę do
obsługi łatwo się wybiera. Nazwa użytkownika i firmy,
w której jest zalogowany jest wyświetlana w prawym
górnym rogu.
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Łańcuchy dostaw wymagają synchronizowania
produkcji z dystrybucją i logistyką. Najskuteczniej się to osiąga stosując jeden system dający
wgląd w zasoby w wielu zakładach z możliwością ich konsolidacji. Firmy mogą też preferować
stosowanie podziału scentralizowanych funkcji biznesowych na pion produkcji i dystrybucji,
mogą też prowadzić je oddzielnie z możliwością
konsolidowania finansów na koniec miesięcy czy
kwartałów. Epicor w module Global Multisite
Management obsługuje obydwa te scenariusze
z możliwością centralizacji księgowości i zaopatrzenia przy dopuszczeniu rozdziału obszarów
produkcji i dystrybucji. Organizacje produkcyjne
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i dystrybucyjne mogą też skorzystać na efektach
usprawnionego planowania i harmonogramowania solidną funkcjonalnością wielozakładową.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Zaopatrzenie z konkretnych zakładów
•	Kompleksową widoczność zakładów produkcyjnych
•	Możliwość wykorzystywania zakładów wirtualnych
•	Wspólne magazyny

•	Kosztorysowanie według indywidualnych
zakładów
•	Zamienne wykazy materiałowe (BOM) i rutingi dla zakładów
•	Funkcje harmonogramowania wielozakładowego

Wiele firm w różnych
bazach danych i regionach
Kinetic obsługuje globalną sieć mieszanych wdrożeń, zarówno lokalnych jak i chmurowych. Podmioty gospodarcze w dowolnych krajach mogą być
wdrażane niezależnie od siebie, nawet z użyciem
różnych regionalnych chmurowych centrów obliczeniowych, natomiast w razie potrzeby mogą
one ze sobą łatwo współdziałać, na podstawie
licencji na transakcyjne użytkowanie wieloregionalne i wielozakładowe w chmurze publicznej.
Ta funkcjonalność umożliwia dokonywanie
transakcji pomiędzy wszystkimi podmiotami
przedsiębiorstwa na całym świecie i pomaga
mu centralizować pewne działania, jak ujednolicanie zarządzania danymi podstawowymi czy
windykacja należności.

Kinetic obsługuje transakcje międzyfirmowe
w otoczeniu międzynarodowym i międzyregionalnym.
Transakcje mogą zachodzić między centrami
przetwarzania i bazami danych w chmurach różnych
regionów, a połączenie działa także pomiędzy
instalacjami chmurowymi i lokalnymi.

•	Globalne zarządzanie częściami, klientami,
dostawcami i walutami
•	Handel towarami pomiędzy firmami wewnętrznymi
•	Automatyzacja sprzedaży i zamówień między firmami
•	Automatyzacja faktur zakupowych/sprzedażowych w obrocie międzyfirmowym
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•	Scentralizowane zobowiązania i windykacje
•	Skonsolidowane zakupy
•	Dzienniki / alokacje zobowiązań dla wielu firm
•	Konta KG dla wielu firm i konsolidacje ksiąg
finansowych
•	Możliwe łączenie wdrożeń lokalnych
i chmurowych, np. chmury z chmurą czy
chmury z lokalnym i odwrotnie
•	Wielofirmowa magistrala usług Azure
•	Wsadowa synchronizacja zdefiniowanych
globalnych danych i transakcji

Zarządzanie danymi
wielojęzycznymi
Rozrost korporacji i skali ich działalności nieuniknienie prowadzi je na nowe rynki i obszary
geograficzne. Funkcjonalność Epicor Multilingual Management wraz z konfigurowalnymi silnikami globalnymi Epicor Global Configurable
Engines ułatwia ten rozrost zapewniając zasoby pozwalające na zarządzanie działalnością
wszędzie tam, gdzie jest wykonywana, z obsługą lokalnych podatków, walut czy języków.
Pełna funkcjonalność zawiera wielopoziomową
platformę kliencką (Epicor Layered Client Framework), uniezależniającą język logiki biznesowej od ludzkiego języka interfejsu użytkownika końcowego, dzięki czemu organizacja może
gładko funkcjonować.

Zarządzanie danymi
podstawowymi (MDM)
Pojawienie się wymagań zgodności z prawem,
architektury usługowej (SOA) oraz liczne fuzje
i przejęcia powodują, że tworzenie, nadzorowanie i utrzymywanie dokładnych i kompletnych

danych podstawowych stało się imperatywem
biznesowym. System Epicor Master Data Management (MDM) pomaga w zapewnianiu, że dane
wielozakładowe i wielokoalizacyjne spełniają
wymagania regulacyjne, a także zapewnia spójność niezbędną do prowadzenia w czasie rzeczywistym działań rozproszonych – co prowadzi
do zwiększonego zadowolenia klientów, sprawności operacyjnej i wyników działalności.

Wdrożenia skalowalne

Organizacje mające wiele obiektów muszą mieć
możliwości optymalnego wdrażania systemów
w każdej z lokalizacji, minimalizacji przestojów
i kosztów. Kinetic umożliwia zaimplementowanie systemów w obiektach czy lokalizacjach razem w jednej chmurze, w instancji lokalnej czy
też wykorzystanie wielolokalizacyjnej architektury Kinetic do rozproszenia wdrożeń w każdej
lokalizacji umieszczonej w odrębnym wystąpieniu chmury regionalnej lub też lokalnie z wieloma bazami danych i wieloma serwerami –
w chmurze lub lokalnymi . Biznes może zyskać
skonsolidowany widok transakcji wielu firm bez
konieczności używania jednej chmurowej bazy
danych Kinetic w jednym ośrodku obliczeniowym Azure. Moduł Multi-region Multi-company
Transactions zapewnia nową swobodę łączenia
ze sobą transakcji międzyfirmowych, takich jak
zakupy, zlecenia sprzedaży i sprawozdawczość
z wielu instancji systemu ERP. Owe instancje, czy
bazy danych, mogą obsługiwać dowolną liczbę
lokalizacji przedsiębiorstwa, zarówno w chmurze jak i lokalnych, co pozwala na wdrażanie
strategii przechodzenia do chmury etapowo,
spełnianie wymagań lokalnych i poprawianie
widoczności i spójności w wymiarze globalnym.
Systemy obsługujące firmy można wdrażać na
pojedynczych serwerach / bazach danych lub
na wielu bazach danych oraz serwerach rozproszonych po całym świecie. Wiele przedsiębiorstw wymaga by systemy zarządzania ich
danymi były rozproszone geograficznie na różne serwery i bazy danych w celu ochrony przed
awarią w jednej lokalizacji.
•	Wiele firm w jednej bazie danych
•	Jeden serwer z wieloma bazami danych
•	Wiele serwerów z jedną lub wieloma bazami
danych
•	Wielokierunkowa komunikacja między bazami danych i serwerami

Solidne elastyczne silniki globalne
Aplikacja utrzymania kraju Country Maintenance
w Kinetic umożliwia ustawienie wszystkich krajów,
z którymi się prowadzi interesy. Kody krajów są
przypisywane kontrahentom, jak dostawcy czy klienci
i odgrywają istotne role w pakietach funkcjonalności
krajowych - Country Specific Functionality (CSF).
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Kinetic zapewnia rozległą funkcjonalność i elastyczne opcje mogące pomóc w minimalizacji
narażenia firmy na niezgodność z obowiązkami
i zmianami regulacyjnymi potencjalnie skutkującymi nakładaniem kar finansowych mogących
zaszkodzić wiarygodności korporacji i reputacji
marki. Dzięki szeregowi współpracujących ze
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sobą silników globalnych można łatwo konfigurować reguły decydujące o sposobie księgowania transakcji, miejscach ich księgowania,
sposobach naliczania podatków, obsługi walut
i przechowywaniu danych.
Globalne silniki Kinetic obejmują podatki, waluty, zaokrąglanie, prawo, księgowanie, sprawozdawczość elektroniczną i księgi handlowe.

Sprawozdania elektroniczne

Jeżeli firma musi generować sprawozdania elektroniczne z systemu Kinetic ERP, moduł sprawozdań elektronicznych Epicor Electronic Reports
jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym
specjalistom dostarczanie sprawozdań w plikach danych w różnych formatach – XML, JSON,
PDF i innych.
Moduł Raporty elektroniczne zawiera prosty
w obsłudze edytor zapytań w Kinetic – narzędzie projektowania zapytań Business Activity
Query (BAQ) dostępne wszystkim użytkownikom
i pozwalające każdemu łatwo tworzyć zapytania o dane z użyciem filtrów, warunków i zestawień.
Źródłami danych mogą być dowolne obszary
systemu Kinetic, ale moduł głównie służy do
sprawozdawczości finansowej, jak transakcje
KG, plan kont, bilanse, elektroniczne zeznania
VAT, transakcje fakturowane.
Dane w postaci elektronicznej są często wymagane przez strony trzecie, na przykład klientów,
dostawców, firmy audytorskie, analityków, firmy
doradcze, banki, inwestorów czy władze.
Spółki giełdowe w USA mają obowiązek składania sprawozdań finansowych, raportów kwartalnych i innych formularzy do systemu Electronic
Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR)
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
(SEC).
Moduł Electronic Reports obsługuje też fakturowanie elektroniczne i podpis cyfrowy. Pakiety funkcjonalności krajowych (Country Specific
Functionality – CSF) w Epicor korzystają z tego
modułu także do dostarczania sprawozdań
w postaci plików cyfrowych wymaganych przez
lokalne legislacje różnych krajów świata.
Epicor Electronic Reports pomaga firmom w prowadzeniu działalności globalnie.

•	Sprawozdania SAF-T
•	Zeznania podatkowe
•	Dokumenty elektroniczne
•	Elektroniczne zamówienia sprzedaży / zakupu
•	Elektroniczne księgi handlowe
•	Fakturowanie elektroniczne
•	Pliki przelewów bankowych w formacie XML
•	Przekazy EDI

Pakiety Country Specific
Functionality (CSF)
Przy rozszerzaniu działalności na nowe regiony świata czy kraje, pakiety funkcjonalności
krajowych (Country Specific Functionality) zapewniają dostęp do gamy funkcji wymaganych
prawnie lub przez konkretne branże bądź powszechnie stosowanych w danym miejscu. Pakiety CSF są opracowywane, testowane i wdrażane wraz z każdym wydaniem Kinetic, dzięki
czemu użytkownicy w poszczególnych krajach
są obsługiwani bez zacięć.

Przykładowe obszary zastosowań:

Pakiety CSF można nabywać oddzielnie dla poszczególnych krajów, zawierają szczegółową
dokumentację jak konfigurować zawarte w nich
funkcje dodatkowe.

•	Sprawozdania o zgodności/audyty
•	
Elektroniczne
sprawozdania
finansowe
zgodne z normami międzynarodowymi (US-GAAP, IFRS itd.)

Pakiety CSF są dobrze przyjmowane przez użytkowników, od których nie wymagają wiele nauki obsługi, ponieważ interfejs wygląda identycznie jak Kinetic. Standardowy Kinetic zostaje
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uzupełniony o nowe ekrany, zakładki, przełączniki i wyzwalane przez nie funkcje.
Na ogół pakiety CSF także zawierają wymagane
lokalnie raporty w postaci czytelnej dla ludzi,
sprawozdania elektroniczne, deklaracje, sprawozdania, rozwiązania fakturowania elektronicznego,
instrumenty płatnicze, interfejsy d podmiotów zewnętrznych, logikę rozliczeń podatkowych, formularze, procedury walidacji lub certyfikacji.
•	Lokalne możliwości dodatkowe są nabudowane na standardową funkcjonalność każdego ich
wymagającego programu użytkowego Kinetic
•	Ich lokalizacja językowa, wygląd i działanie
jest spójne z całą aplikacją
•	Szybko i łatwo instalowane
•	Zmniejszone wymagania szkolenia użytkowników i całkowity koszt posiadania
•	
Wymagane prawem sprawozdania elektroniczne
•	Rozwiązania fakturowania elektronicznego
•	Podpis cyfrowy i certyfikaty transakcji
•	Integracja z dostawcami zewnętrznymi lub
w razie potrzeby bezpośrednie połączenia
z urzędami
•	
Dostęp do wiedzy eksperckiej ekosystemu
partnerów rozwojowych
•	Zawiera język aplikacji

wszystkiego od zera. Application Studio umożliwia tworzenie układów łączących w sobie szereg
konfiguracji dla różnych lokalizacji, krajów czy
ról użytkowników bez potrzeby odtwarzania tych
funkcjonalności wielokrotnie. Umożliwia oszczędzanie czasu poprzez synchronizowanie dostosowań w skali całej działalności przy zachowaniu
możliwości wprowadzania precyzyjnych poprawek na poziomach indywidualnych.
Application Studio umożliwia stosowanie najlepszych praktyk konfigurowania systemów. Eliminuje
komplikacje z modyfikacją kodu programowego,
ponieważ konfiguracja odbywa się „bezkodowo/
niskokodowo”. Pozwala chronić inwestycje w drodze utrzymywania ich aktualności , gdyż konfiguracje wykonane z użyciem Application Studio
łatwiej się aktualizuje, zabezpiecza i są przystosowane do chmury.
Dobrym przykładem konfigurowania aplikacji
do globalnej skali działalności firmy jest modyfikacja aplikacji do wprowadzania waluty.

Moduł Application Studio

Gdy trzeba dostosować lokalną spółkę do procedur korporacyjnych, Application Studio to doskonałe narzędzie do skonfigurowania interfejsu
użytkownika tak, by wszyscy użytkownicy mogli
wykonywać swoje codzienne zadania w sposób,
w jaki powinni.
Firmy międzynarodowe musząc radzić sobie z różnymi wymaganiami na prowadzenie interesów
w różnych krajach, mogą skorzystać na możliwości wykorzystywania wspólnych ustawień w różnych lokalizacjach bez potrzeby rekonfigurowania
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Konfigurowanie bez zmian / z niewielkimi zmianami
kodu zapewnia rozwiązanie pomagające
w utrzymywaniu przewagi.
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Zarządzanie,
ryzyko i zgodność

• Ła d ko rp o racyj ny
• Z a r z ąd z a n i e r yzyk ie m
• Z a r z ąd z a n i e be zpie c ze ństwe m
•	 Z a r z ąd z a n i e proc e sa m i
bi z n esow y m i
• Z god n o ść z wa r unka m i W TO
•	 S p ra wo z d an i a
ele k t ro n i c z n e
•	 Z a r z ąd z a n i e środow is kowe i e n e rge tyc zne
•	 A uto m a t y z ac j a
podat kowa
•	 Z a r z ąd z a n i e
zasobami

Skuteczne działania w zakresie zarządzania, panowania nad ryzykiem i zgodnością (Governance, Risk, and Compliance – GRC) pomagają firmom i ich
pracownikom utrzymywać zgodność z wymogami prawnymi i pomagają
dbać o to, by pracownicy i partnerzy na wszystkich szczeblach organizacji
byli świadomi zagrożeń wynikających z braku takiej zgodności. GRC może
na różne sposoby dotyczyć każdej osoby i funkcji w organizacji. To, czy GRC
będzie nieznośnym ciężarem dla firmy, czy motorem sprawności i sukcesów
zależy od jego faktycznego wpływu na codzienną pracę każdego pracownika
i tego, czy ten wpływ jest twórczy, czy destruktywny.
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Ład korporacyjny

Wszystkie firmy są poddawane coraz ostrzejszym naciskom o terminowe składanie dokładnych sprawozdań finansowych. Moduł Epicor
GRC może okazać się na różne sposoby pomocny
w wywiązywaniu się z coraz krótszych narzucanych terminów – od konsolidowania informacji
finansowych do zapewniania wglądu „wzdłuż
i wszerz” od poziomu raportów finansowych do
szczegółów transakcji. Organizacje umiejące
stosownie sprawozdawać, planować, budżetować i okresowo przeglądać i aktualizować budżety i prognozy ostatecznie osiągają bardziej
dojrzały poziom kontroli wewnętrznej. Zintegrowane aplikacje do obsługi przedsiębiorstw
w dużym stopniu pomagają organizacjom dokumentować ich wewnętrzne mechanizmy kontroli, eliminować procesy ręczne i zwiększać widoczność danych finansowych.

•	
Epicor Financial Report Writer (generator
sprawozdań finansowych)
•	
Epicor Financial Planner (EFP) (Narzędzie
planowania finansowego)
•	
Epicor Data Analytics (EDA) (Analitykę danych)
•	Spreadsheet Server (Serwer arkuszy kalkulacyjnych)

tegrowane rozwiązanie dla przedsiębiorstw,
z wbudowanymi narzędziami ograniczania ryzyk na poziomie aplikacji oraz zarządzaniem
procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM) pozwalającym tworzyć ścieżki rewizyjne i bezpiecznie automatyzować przepływy prac – kluczowe elementy integralności
i bezpieczeństwa danych. Ma też możliwość zyskiwania wiedzy z modułu Epicor Business Intelligence and Analytics oraz umożliwia organizacjom stosowanie strategii zarządzania danymi
i ich bezpieczeństwem, panowanie nad ryzykiem
i utrzymywanie zgodności regulacyjnej.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie bezpieczeństwem

Pełna funkcjonalność ładu korporacyjnego
obejmuje moduły:

Systemy Enterprise Resource Planning (ERP)
nadzorują większość informacji korporacyjnych, które mogą być potencjalnie narażone na
piractwo, oszustwa czy sabotaż. Jedynym sposobem panowania nad ryzykiem i ograniczania
go w skali organizacji jest użytkowanie w pełni
zintegrowanego całościowego rozwiązania zapewniającego jeden weryfikowalny zbiór miar
finansowych i operacyjnych. Epicor GRC to zin-

Epicor GRC zapewnia ochronę dostępu do danych i aplikacji na wymaganych poziomach
użytkowników i ich grup. Dostęp na poziomie
użytkowników i grup może być ograniczany do
wszystkich chronionych obiektów, w tym formularzy, pól, raportów, menu i wywołań metod.
Mechanizm Windows Single Sign On działa tylko
w rozwiązaniach lokalnych. Proszę zmienić na
: Są też opcje stosowania usług uwierzytelniania użytkowników z Epicor Identity Provider lub
Microsoft Azure Active Directory for single sign
on (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowego
(MFA) oraz standardowych polityk haseł.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Zabezpieczenia produktów
•	Zabezpieczenia aplikacji
•	Zabezpieczenia dostępu
•	Zabezpieczenia działalności gospodarczej
•	Automatyczne logowanie zmian
•	Logi audytowe
•	Autoryzację i szyfrowanie płatności kartami

Zarządzanie procesami biznesowymi
Zarządzanie ryzykiem – automatyczne śledzenie zmian
narzędziami do ogranczania ryzyk – np. z możliwością
audytowania tabel i ich pól.
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Epicor BPM w połączeniu z modułem Epicor
Service Connect umożliwia wykrywanie i ograniczanie zagrożeń organizacji poprzez przepływ
prac definiowany przez biznes w drodze identy-
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fikacji i ulepszania procesów zwiększających
sprawność i zdyscyplinowanie działalności
firmy i jej zdolności dostosowywania się do
zmian. Razem tworzą platformę umożliwiającą
konstruowanie punktów integracji sterowanych
procesami GRC, zapewniających firmom możliwość gładkiej integracji z innymi aplikacjami
i firmami. BPM także automatyzuje dostarczanie informacji pracownikom organizacji odpowiedzialnym za zarządzanie zabezpieczeniami
wewnętrznymi i za ich monitorowanie. Pełna
funkcjonalność obejmuje możliwość tworzenia
i wykonywania przepływów pracy przez cały
system zgodnie z regułami biznesowymi firmy,
jak też stosowania i wymagania podpisów elektronicznych przy procesach chronionych bezpiecznym uwierzytelnianiem i hasłami.

Zgodność z warunkami WTO

wozdań elektronicznych – Electronic Reports
– umożliwiający bieżącą realizację wymagań
na sprawozdawczość elektroniczną i zgodność.
Umożliwią one firmie terminowe dostosowywanie się do nowych lub zmienianych wymagań sprawozdawczości elektronicznej i e-fakturowania.

Zarządzanie środowiskowe
i energetyczne
W miarę jak wszyscy obawiają się o dostępność
energii, firmy szukają też okazji do usprawnień – zmniejszania emisji dwutlenku węgla,
oszczędności energii i zrównoważenia łańcucha dostaw. Będą próbowały używać rozwiązań
komputerowych i programowych do znajdowania okazji zwiększania wymiernych korzyści ze

Prowadzenie działalności na całym świecie
wymaga od firm stosowania oprogramowania
biznesowego umożliwiającego przestrzeganie
lokalnych wymogów prawnych, spełniającego
międzynarodowe normy bezpieczeństwa oraz
niezliczone lokalne i regionalne wymagania
dokumentacyjne. Aplikacje Epicor Global Trade
Compliance stanowią kompleksową platformę
do zarządzania takimi wymaganiami zgodności
z przepisami dotyczącymi handlu.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Normy WTO – pozycje
•	Zarządzanie kosztami z wyładunkiem
•	Śledzenie kraju pochodzenia
•	Zgodność z dyrektywą RoHS/WEEE
•	Zarządzanie cyklem życia produktu
•	Przesyłki międzynarodowe i ich dokumentacja
•	Zarządzanie jakością
•	Widoczność ścieżki rewizyjnej
•	
Zgodność z normami ISO na motoryzację
(TS), lotnictwo (AS) i FDA (cGMP, FDA 21 CFR
część 11)

Sprawozdania elektroniczne

Wymagania prawne względem dokumentacji nieustannie ewoluują, wiele administracji podatkowych na świecie zaczyna wymagać regularnego
sprawozdawania im szczegółowych danych.
Rosną wymagania by firmy umożliwiały organom podatkowym wgląd na żywo we wszystkie
transakcje – dodatkowo względem istniejących
wymogów sprawozdawczości okresowej. Coraz
więcej krajów wprowadza lub planuje wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego dla celów
podatkowych (np. Standard Audit File for Tax –
SAF-T) – a inne wprowadzają nowe wymogi fakturowania elektronicznego.
W spełnianiu nowych ewoluujących wymagań
sprawnie i terminowo może pomóc moduł spra-

Sprawozdania elektroniczne – łatwe dostosowywanie
się do zmian w sprawozdawczości elektronicznej i
obowiązkowej.

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw. Wśród
istotniejszych obszarów, na które korporacje
zwracają uwagę decydując się na rozwiązania
nakierowane na dobre zarządzanie środowiskiem i energią znajduje się strategiczne zapatrzenie i zakupy, logistyka, stosowanie zasad
„lean” i wirtualizacja.

Moduł Energy Monitoring

Moduł monitorowania zużycia energii (Energy
Monitoring) w EpicorAdvanced MES, to pracująca w czasie rzeczywistym internetowa aplikacja monitorująca i analizująca zużycie energii w zakładzie produkcyjnym. Może ułatwić
firmom zmniejszanie energochłonności i namierzenie urządzeń, których energochłonność
można ograniczyć – poprzez monitorowanie
ich poboru energii. Energy Monitoring analizuje
profile obciążeń, wymagania produkcyjne i zapotrzebowanie na zasoby energetyczne, dając
użytkownikowi możliwość wypłaszczania zapotrzebowania szczytowego i oszczędzania zużycia łącznego. Łatwa rejestracja i analizowanie
wskaźników sprawności energetycznej (energy performance indicators – EPI) umożliwia
zmniejszenie zużycia i kosztów energii.
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Chmurowa platforma
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Kinetic to skalowalne rozwiązanie w chmurze o elastyczności pozwalającej
firmom dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego z
pełnym spokojem ducha, że ich krytyczne systemy biznesowe będą bezpieczne i gotowe do użycia w razie potrzeby. Rozwiązanie jest pragmatyczną innowacją stale zapewniającą firmom aktualne najnowsze branżowe funkcje
biznesowe utrzymujące ich wysoką konkurencyjność. Zapewnia każdemu pracownikowi niezależnie od stażu lub doświadczenia prosty w obsłudze chmurowy system z wbudowanymi instrukcjami użytkowania.
Opracowany z pomocą producentów dla producentów Kinetic łączy specjalizowane możliwości branżowe, prostotę obsługi oczekiwaną przez każdego
użytkownika i innowacyjne technologie, pomagając firmom się rozwijać.
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Platforma, na której działa aplikacja Kinetic
jest oparta na architekturze usługowej Microsoft .Net optymalizowanej na Microsoft SQL
standaryzowanej na Microsoft Azure. Zapewnia ona najnowsze ulepszenia techniczne, których domagali się wytwórcy, w tym chmurę,
IoT oraz AI/ ML. Kinetic to długofalowe partnerstwo na rzecz innowacji, zabezpieczających przyszłość inwestycji firm w systemy ERP.
Firmy mogą łatwo ewoluować zastosowania
Kinetic poprzez optymalizację procesów biznesowych naszymi rozwiązaniami Business Process
Management (BPM) i Epicor Functions, wykorzystując technologie takie jak API usługi Kinetic RESTful do rozszerzana ich w miarę potrzeb na inne
aplikacje elastycznie pod względem aktualizacji
i bezpiecznie. Platforma Epicor Kinetic pobudza
efektywność, jako że pomaga naszym klientom
używać i jednocześnie ulepszać aplikacje Epicor
na poziomie biznesowym, a nie na technicznym.
Możliwości Platformy Kinetic Platform obejmują:
•	
Skalowalną architekturę opartą
na usługach
•	
Obsługę na urządzeniach mobilnych przez
przeglądarkę
•	
Moduł Virtual Agent
•	
Moduł Epicor Learning
•	
Moduły Business Process Management
i Epicor Functions
•	
Gotowość do integracji przez API usługi
RESTful
•	
Budowane pod potrzeby aplikacje IoT
•	
Konfigurację Application Studio
•	
Elastyczność wdrażania – chmurowa
lub lokalna,
•	
Połączenie ludzi, systemów i procesów
•	
Bezpieczne rozwiązania chmurowe
dla firm
Prowadzony
Dopasowany
Połączony
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Prosty w obsłudze,
specjalizowany branżowo, inteligentny

Lepsze wrażenia pracowników
to wyższa sprawność pracy
Wrażenia użytkowników
Sposoby, w jakie pracujemy i wchodzimy w interakcje z rozwiązaniami technicznymi stale ewoluują dostosowując się do potrzeb nowych pokoleń pracowników. Wiele firm ma kłopoty z ich
pozyskiwaniem, a wrażenia pracowników odrywają tu niepoślednią rolę. Pracownicy w pracy
chcą mieć środowisko na poziomie takim, z jakiego mogą korzystać jako konsumenci – z nowoczesnymi intuicyjnymi aplikacjami zwiększającymi wydajność pracy i ułatwiającymi codzienne
działania. Istotnym aspektem jest też mobilność
dzięki chmurze obliczeniowej. Bez znaczenia
skąd pracują, czy z domu, czy w hali fabrycznej,
pracownicy muszą mieć dostęp do swoich aplikacji z preferowanego przez siebie urządzenia
i przeglądarki.

Technika musi ewoluować by spełniać potrzeby
współczesnych pracowników.

Kinetic pozwala użytkownikom korzystać z aplikacji w ruchu przez przeglądarki, dzięki czemu
mogą szybciej wykonywać zadania, optymalizując swój styl pracy.
Użytkownicy Kinetic mają do dyspozycji
rozwiązania :
•	Przeznaczone do użytku w dowolnym miejscu,
posadowione w chmurze obliczeniowej i obsługiwane przez przeglądarkę internetową,
dzięki czemu z każdego urządzenia pracuje
się z nimi tak samo
•	Opracowane do osobistego użytku z prowadzeniem przez niezbędne czynności, łatwe do
dostosowywania do indywidualnych wymagań i z możliwością cyfrowej łączności
•	Stworzone z myślą o zwiększaniu wydajno ści
i produktywności dzięki prostemu i łatwemu
w użyciu interfejsowi oferującemu funkcjonalność branżową i wykorzystującemu techniki
kognitywne do zwiększania automatyzacji
Personalizacja
To możliwość indywidualizowania obsługi by
maksymalizować wydajność oraz upraszczanie
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Innowacja procesów dzięki narzędziom do współpracy
łączącym pracowników i zespoły.

EVA obsługuje sterowanie i zapytania głosowe w Kinetic

pracy szybkimi optymalizacjami osobistego ciągu zadań na codziennie używanych ekranach –
zależnie od potrzeb konfigurowanie siatek, ukrywanie/pokazywanie pól interfejsu czy zwijanie
rozwijanie kart paneli.
Epicor Virtual Agent (EVA)
Wirtualny agent Epicor Virtual Agent to narzędzie sterowane sztuczną inteligencją (Al) obsługujące dostęp do systemu Epicor. Zwiększa
możliwości pracowników w całej firmie dzięki
zdolnościom kontekstowego przetwarzania języka naturalnego, co pozwala im rozmawiać
tekstowo lub głosowo z aplikacją działającą
na urządzeniach mobilnych z systemem Android
lub iOS. Aplikacja EVA dostępna również na komputerach w module Collaborate. EVA częściowo działa w oparciu o usługi AI Microsoft Azure – system chmurowy udostępniający firmom
dowolnej wielkości skalowalne rozwiązania AI
i kognitywne. Możliwości dawane przez sztuczną
inteligencję użytkownikom Epicor są nieocenione. Współczesna gospodarka cyfrowa wpływa na
wzrost potrzeb odbiorców końcowych i nabywców firmowych co do szybkiej personalizowane
j obsługi i błyskawicznej realizacji zamówień. By
im podołać, firmy coraz częściej zaprzęgają do
pracy AI i techniki kognitywne. EVA już dziś rozwiązuje problemy i tworzy silne podwaliny pod
rozwiązania inteligentne integrujące się z systemem Epicor. Wystarczy uruchomić apkę EVA na
urządzeniu, bezpiecznie się zalogować i zacząć
pisać lub mówić. Można sięgać do informacji
o częściach, cenach, klientach czy dostawcach.
EVA na podstawie tych informacji uruchamia
działania – w tym tworzenie prostych zamówień
zakupu lub kosztorysów, jak i przekształcenie
kosztorysu w zamówienie. Po sprawdzeniu informacji można na przykład albo kliknąć przycisk,
92 | Chmurowa platforma biznesowa

albo powiedzieć „przygotuj kosztorys na 40 części ABC”. Ponieważ aplikacja EVA działa kontekstowo, będzie wiedziała, o którego klienta chodzi i o jakie części.
Współpraca
W firmach wytwarzają się powiązania międzyludzkie ogromnie pomocne w obsłudze klientów
i zwiększaniu sprawności działania. Gdy pracownicy współpracują przy rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów, firma tylko
na tym korzysta i rośnie w siłę. Integrując luźne
spotkania i rozmowy z krytycznymi danymi biznesowymi w Kinetic i umożliwiając pracownikom
dyskusje cyfrowe, można eliminować „wyspy”
w działalności zapewniając firmie przewagę korespondencyjną.
Collaborate to obejmujące całą firmę narzędzie
do współpracy i zwiększania wydajności działań
zbudowane w chmurze. Pozwala na stosowanie
hasztagów i wzmianek, by łatwiej skrzykiwać
grupy pracowników.
Łatwo dostępny z całego systemu Kinetic moduł Collaborate zmienia pracę z obserwowania
kokpitów analitycznych i raportowania w bardziej aktywne zajmowanie się powiadomieniami
błyskawicznymi z procesów i zdarzeń w Kinetic.
Strumienie komunikatów Collaborate zbierają
je i rozprowadzają po całym przedsiębiorstwie.
Procesy poboczne, często paraliżujące użytkowników licznymi spotkaniami czy emailami łatwo
się wprowadza w nurt główny dzięki elastyczności działania i prostocie obsługi Collaborate.
Collaborate umożliwia między innymi następujące integracje zwiększające wydajność pracowników:
•	
Microsoft Teams: integracja umożliwia zespołom mającym zewnętrznych współpracowników komunikowanie wzajemne szcze-
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gółów projektów poprzez udostępnianie
komunikatów Collaborate
•	IoT: powiadamianie o zdarzeniach niepożądanych w Kinetic lub wprost z urządzeń poprzez IoT umożliwia wprowadzanie reagowania i produktywności na nowe poziomy.
•	Epicor Virtual Agent (EVA): integracja z EVA
upraszcza pracę poprzez możliwość zadawania pytań systemowi Kinetic językiem naturalnym.
•	Odkrywanie danych: daje użytkownikom możliwość udostępniania metryk Data Discovery
poprzez Collaborate.
•	Udostępnianie plików: łatwe cyfrowe współdzielenie plików przez Collaborate
Funkcja Enterprise Search
Funkcja wyszukiwania firmowego Enterprise Search umożliwia wyszukiwania informacji w Kinetic tak jak w Internecie. Enterprise Search udostępnia wbudowane możliwości przeszukiwania
chmur znaczników strukturyzowanych danych
w systemie Epicor występujących we wszystkich aplikacjach w nim zbudowanych, może też
sięgać poza dane przedsiębiorstwa do danych
niestrukturyzowanych, jak dokumenty Word, i to
wszystko w bezpieczny sposób.

Prostsze szukanie różności w Kinetic dzięki Enterprise
Search.

Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	Bezpieczne wyniki wyszukiwania
•	Wyszukiwania definiowane przez użytkowników
•	Łatwe odnajdywanie danych dotyczących
działalności
•	Możliwości drążenia danych
•	Pełne wyniki wyszukiwania dostępne w przeglądarce
Widoki Workbench i Tracker
Funkcje stanowisk Workbench i Tracker zapewniają bezpapierowe specjalizowane miejsca
wprowadzania i przeglądu danych. Funkcje Workbench umożliwiają automatyzację i realizację
procesów powtarzalnych, podczas gdy funkcje
Tracker przedstawiają użytkownikom z dostępem
„wyłącznie do odczytu” informacje kontekstowe
z całego systemu. Dzięki wbudowanym solidnym
mechanizmom wyszukiwania Trackery ułatwiają
użytkownikom przełączanie widoków – szybkie
dochodzenie do pełnego 360-stopniowego widoku klienta, dostawcy czy części. Widoków można
używać praktycznie wszędzie. Epicor ma wiele
predefiniowanych stanowisk workbench – w tym
do zaopatrzenia, planowania, projektowania,
kontroli, serwisu, sprzedaży, zarządzania kredytami i fabryką.
Pracownik informacyjny
Aktualne badania branżowe pokazują, że 95%
pracowników firm korzysta z narzędzi wspomagających pracę biurową, a standardem wśród

aplikacji biurowych jest pakiet Microsoft Office.
Rozwiązanie Epicor Information Worker zapewnia bezpieczny i sprawny interfejs do aplikacji
Epicor z narzędzi Microsoft Outlook®, Excel®, czy
Word – zacierający granice pomiędzy oprogramowaniem przedsiębiorstwa a pakietem biurowym tworząc jednolite spójne oprogramowanie.
Architektura, w której pracuje Information Worker
zapewnia bezpośredni dostęp do aktualizowalnych zapytań Business Activity Queries (BAQ).
Szkolenia Epicor Learning
W dziale Epicor Learning wiemy, że rozwijanie
umiejętności użytkowników prowadzi do lepszego wykorzystywania przez nich naszych rozwiązań z większymi korzyściami dla firm. Chcemy
aby korzyści z naszych szkoleń odnosiła jak największa grupa odbiorców. Dlatego stawiamy na
elastyczność i oferujemy wiele sposobów dostępu do szkoleń i zróżnicowane techniki nauczania
pogrupowane według możliwych potrzeb kursantów. Niezależnie od tego, czy ktoś szuka wieChmurowa platforma biznesowa | 93
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Elastyczne, dobierane ścieżki szkoleń
Zdobywanie podstaw

Wybór ścieżki
Dobór kursów
toków uczenia

Oglądanie i nauka
Filmy
wprowadzające

Praktyka
Ćwiczenie i utrwalanie
umiejętności

utrzymywanie
produktywności

Szybkie rozwiązania
Krótkie filmy
pytania i odpowiedzi

Nauka pod kuratelą
Praktyczne pokazy
„jak to robić”

Intuicyjna pomoc
Aktywne sugestie, porady i zasoby
pokazywane w miarę potrzeb

poszerzanie wiedzy

Rozwijanie umiejętności
Opanowywanie kursów
i sprawdzanie zdobytej wiedzy

Lektury dodatkowe
Artykuły i przewodniki techniczne

Nauka przyśpiesza przyswajanie, rozwija umiejętności i pewność działania użytkowników.

dzy o podstawach, o aktualnej pracy czy chce
wiedzę poszerzyć, może zdobywać umiejętności
w dowolnym czasie, miejscu i sposobem mu odpowiadającym.
Epicor Learning to kompletny program szkoleń
zaplanowanych i ułożonych tak, że obejmują
także szkolenia praktyczne. Licencja na Epicor
Learning daje dostęp do Epicor Learning Center
z obszernym katalogiem kursów wideo i ćwiczeń
praktycznych, ścieżkami szkoleń dla konkretnych
ról zawodowych oraz narzędziami pozwalającym szybko zapanować nad całością programu
szkoleń. Jest to program zorganizowany, ale bardzo elastycznie.
Ze szkoleń praktycznych można korzystać indywidualnie, ale mogą one też być zintegrowane
z dostosowanymi do ról pracowników programami Epicor Learning Center (ELC), zapewniającymi
szkolenia bardziej wszechstronne i wciągające,
prowadzone według zasady najpierw OBEJRZYJ,
a potem WYKONAJ. Ćwiczenia praktyczne uruchamia się wprost z ELC, można je przydzielać
i śledzić. Zgodnie z zasadami uczenia działu Epicor Learning są w nich wykorzystywane materiały wideo, z którymi współpracują. W ten sposób
cała nauka jest scentralizowana i zorganizowana w postaci wyraźnych ścieżek edukacyjnych,
których zadaniem jest doprowadzanie nowicjuszy do poziomu eksperckiego.
Pomoc i wsparcie
Panel Help and Support, dostępny na stronie
głównej umożliwia wyszukiwanie z jednego
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miejsca dostępnych online artykułów, filmów
i kursów prowadzonych (Guided Learning). Eliminuje konieczność szukania w wielu platformach,
zapewniając prosty dostęp z jednego miejsca do
modułów Epicor Learning Center, Embedded Education, EpicCare i EpicWeb.
To szybki dostęp do spersonalizowanych, merytorycznych i kontekstowych informacji uwzględniający to, kto ich szuka i w jakim miejscu systemu działa. W panelu Help and Support można
też włączyć pomoc na temat pól. W razie pytania
co do aplikacji można łatwo uzyskać odpowiedź
bez jej opuszczania. Wystarczy kliknąć znak zapytania obok pola, by otworzyć w prawo od niego
panel pomocy Field Help pokazujący szczegóły
techniczne. To wspaniałe narzędzie dla początkujących użytkowników.
Kursy zorganizowane Guided Learning oparto na
koncepcji nauki na bieżąco, prowadzą kursanta
przez dany proces w czasie rzeczywistym w systemie Kinetic. Przedstawiają omówienia produktów, formularzy i funkcji w postaci informacji
w aplikacjach. Dzięki temu proces wdrażania
i szkolenia nowych pracowników jest płynny i intuicyjny.

Innowacyjne narzędzia
zwiększające produktywność
Business Process Management
Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)
w Epicor wykorzystuje i wykracza poza reguły
zarządzania działaniami biznesowymi (Business
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Activity Management – BAM). Epicor BPM służy
identyfikowaniu i usprawnianiu procesów by firma działała sprawniej, w sposób bardziej zdyscyplinowany i mogła lepiej się dostosowywać
do zmian.
Zabudowane w Epicor mechanizmy BPM umożliwiają organizacjom automatyzowanie i uspójnianie procesów biznesowych w celu ustawicznego samodoskonalenia.
Epicor BPM wzmacnia ich działania w tym zakresie pozwalając im na dokładniejsze dostosowanie systemu Epicor do wypracowanych przez
siebie najlepszych praktyk.
BPM jest zintegrowane z kompletem narzędzi, co
pozwala łatwiej wdrażać podstawowe integracje i procesy biznesowe w ERP. Na przykład BPM
współpracuje z modułem Collaborate jako silnik
powiadomień o zdarzeniach, z modułem Epicor
Functions by wywoływać standardowe procesy
i ułatwiać elegantsze integracje, oraz z Service
Connect do wykonywania toków prac.
Kompletna funkcjonalność obejmuje:
•	Możliwość gładkiej integracji i przepływy
pracy
•	Łatwego w obsłudze projektanta z interfejsem kreatora
•	Konstruktora warunków przedprocesowych
•	Automatyzację rutynowych czynności zakańczania procesów
Wychwytywanie zmian danych
(Change Data Capture)
Change Data Capture (CDC) to rozwiązanie pozwalające na synchronizowanie w czasie rzeczywistym informacji w systemie Kinetic oraz
w innych systemach i aplikacjach. Rozpoznaje
ono i przechwytuje dane tworzone, aktualizowane i kasowane przez użytkowników w systemie
Epicor i te zmiany danych uzupełnia do wykorzystywania przez inne aplikacje. Przykładem zastosowania tego rozwiązania jest między innymi
moduł Collaborate, w którym dzięki natychmiastowym powiadomieniom prowadzącym procesy można łatwiej osiągnąć większą responsywność procesów biznesowych. By zapewnić więcej
możliwości wbudowywania takich powiadomień
w procesy, Collaborate umożliwia użytkownikom
tworzenie niestandardowych reguł powiadamiania. Jest to realizowane rozwiązaniem zarządzającym Change Data Capture (CDC).
Funkcja Task Management Workflow
System zarządzania zadaniami Epicor Task Management umożliwia łączenie ludzi z procesami
i samym systemem ERP. W miarę jak procesy biznesowe stają się coraz bardziej złożone i dynamiczne, ważne jest, aby każda aplikacja przed-

siębiorstwa rozpoznawała sytuacje i pomagała
nakierować ludzi na właściwe działania i decyzje. Przepływy prac w ramach funkcji zarządzania
zadaniami są dostępne w kluczowych obszarach
systemu jak CRM, Projektowanie, Zarządzanie
Sprawami czy Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu.
Aplikacje do IoT
Kinetic oferuje wiele rozwiązań, zarówno na hali
fabrycznej jak i w jej otoczeniu, umożliwiających
wykorzystywanie danych zbieranych z maszyn
i systemów do prowadzenia bieżącego monitoringu, działań lub rozleglejszych analiz.
Epicor IoT
Epicor IoT to moduł Kinetic integrujący go z Microsoft® Azure IoT Hub. Aplikacja ta monitoruje
i wizualizuje dane z czujników i innych produktów
Epicor. Epicor IoT wykorzystuje Microsoft® Azure
IoT Hub do zbierania kontekstowych i dogłębnych
danych o produkcji z Kinetic. Zapewnia użytkownikom inteligentny wgląd w produkcyjne i bieżące
działania firmy, dzięki czemu mogą oni zdecydowanie zwiększać sprawność swych działań.
Epicor IoT może obserwować dane spływające
z maszyn, zasobów, parametry środowiskowe
i położenie zapasów. Zdarzenia, dane z czujników i dane telemetryczne z maszyn spływają do
centrum IoT. Administrator Epicor IoT może tam
zdecydować jakie dane będą wysyłane dalej do
modułu Epicor IoT. Epicor IoT wykorzystuje zaawansowany silnik reguł do wykrywania schematów i generowania ostrzeżeń i powiadomień
wysyłanych do ERP, gdzie mogą służyć do wyzwalania zmian w procesach biznesowych. Na przykład, gdy elementy IoT wykryją pogarszający się
stan maszyny, mogą wysłać powiadomienie do
serwisu.
Oprogramowanie Advanced MES
Advanced MES to rozwiązanie brzegowe zbierające dane IoT, zgodnie z Przemysłem 4.0 by zwiększać sprawność produkcji na hali. Rozszerza firmowy system Epicor o automatyczny monitoring
produkcji i procesów, dostarczając wytwórcom
dane z produkcji, co eliminuje ich czasochłonne niedokładne gromadzenie ręczne; dzięki czemu operatorzy, zamiast mierzyć i monitorować
mogą się skupić na wytwarzaniu wysokiej jakości produktów.
Pozwoli to na stworzenie fabryk całkowicie automatycznych (lights out manufacturing) i uzyskiwanie miar niezbędnych do poprawiania wydajności – całościowej wydajności maszyn
(Overall Equipment Effectiveness – OEE), run
rate, odpadowości, uzysku, zużycia energii, materiałochłonności i wieku innych. Dokładne dane
z maszyn wraz z wiedzą operatora pomogą wychwytywać krytyczne problemy, zmniejszać straty i poprawiać jakość i obsługę klientów.
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Service Pro
Service Pro zapewnia wykorzystujące IoT rozwiązanie serwisu terenowego dla producentów. Producentom zależy na konsekwentnym zapewnianiu doskonałego serwisu klientom, szczególnie
gdy używają urządzeń, maszyn czy innego sprzętu krytycznego dla ich działalności i musi on być
naprawiany szybko lub regularnie serwisowany.
Gromadzenie udostępnianych przez IoT danych
o stanie i potrzebach konserwacji maszyn to dopiero początek. Przekształcanie takich danych
na proaktywne i zapobiegawcze prace serwisowe może decydować i braku przestojów klienta.
Podłączenie firmowego zasobu IoT do Service
Pro umożliwia zapewnienie mu serwisu terenowego od dnia zakupu i uruchomienia do konserwacji prewencyjnej, kontroli i napraw.
Solidny monitoring działalności, sprawozdawczość i analityka, AI/ML
Epicor zapewnia solidny portfel rozwiązań do
monitorowania, sprawozdawczości i analizowania danych firmowych. Zapewnia użytkownikom
narzędzia samoobsługowe, dzięki czemu mogą
szybko reagować na krytyczne zdarzenia i trendy, optymalizując wyniki firmy. Rozwiązania zaczynające się od kluczowych metryk firmowych
dla producentów ograniczają czas i wysiłki na
tworzenie metryk właściwych dla działalności
i skracają czas wdrożeń oraz zwrotu z inwestycji (ROI) w firmowe rozwiązanie ERP. Pełne informacje zawiera rozdział „Business Intelligence
i analityka”.

Advanced Print Routing
(Zaawansowane kierowanie wydrukami)
Klienci firmy, jej dostawcy i użytkownicy wewnętrzni mają swoje własne różniące się wymagania na sprawozdawczość i dokumentację.
Niektórzy wymagają przesyłania dokumentów
jako załączników do wiadomości poczty elektronicznej bądź ładowania do wskazanego folderu
FTP. Inni wciąż mogą wymagać wydruków. Klienci, dostawcy czy komórki wewnętrzne miewają
różne wymagania informacyjne. Rozwiązanie
Advanced Print Routing (APR) jest wbudowane
wprost w Kinetic by istotne dokumenty i sprawozdania firmowe trafiały we właściwym czasie
do właściwych ludzi i z właściwymi informacjami. Łatwe w obsłudze narzędzia szybko tworzą,
kierują i formatują sprawozdania i dokumenty
handlowe. Umożliwiają wysyłanie potwierdzeń
zamówień czy faktur do klientów, generowanie
i składanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, czy dostarczanie zestawień części lub wykazów kompletacji do personelu operacyjnego.
Dzięki Advanced Print Routing organizacje mogą
ograniczać błędy w sprawozdaniach, zwiększać
zadowolenie klientów i eliminować niedogodności utrzymywania dodatkowych aplikacji.

Poniżej przedstawiono wykaz rozwiązań dostępnych w Kinetic.
•	Business Activity Query z przeszło 800 gotowymi widokami
•	Data Discovery (odkrywanie danych)
•	Epicor Data Analytics (EDA) (analityka danych)
•	Pakiety treści EDA dla sprzedaży, zarządzania produkcją/projektami, materiałami, finansami, serwisem terenowym, utrzymaniem
i zaawansowanym MES
•	Moduły EDA do sprawozdań finansowych,
budżetowania i prognozowania
•	Epicor Financial Planner (planista finansowy)
•	Spreadsheet Server (serwer arkuszy kalkulacyjnych)
•	Epicor ECM (Zarządzanie treściami przedsiębiorstwa)
•	Epicor Forms and Reports (formularze i sprawozdania)
•	Sprawozdawczość SSRS
•	Advanced Print Routing (zaawansowane kierowanie wydrukami)
•	Auto Print Control (automatyczne sterowanie
drukowaniem)
•	BarTender Label Printing (program BarTender
do drukowania etykiet)
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Enterprise Content Management można obsługiwać
smartfonami i tabletami zawsze i wszędzie.

Enterprise Content Management
Zarządzanie treściami przedsiębiorstwa (Enterprise Content Management – Epicor ECM) w połączeniu ze ścisłą integracją z Kinetic tworzy
APR Enhanced, rozwiązanie o szczebel wyżej od
Advanced Print Routing. Przekształca papierową dokumentację firmy w całkowicie cyfrowe
repozytorium z odsyłaczami do dokumentów
w Kinetic eliminującymi dublowanie obiegu papierowego i kiepsko utrzymywanych folderów
online. Centralne zabezpieczone repozytorium
dokumentów wraz z opcjonalnymi potokami
prac automatyzacji obiegów zatwierdzeń zintegrowanymi z Kinetic pomaga producentom uzyskiwać certyfikacje ISO 9001 i inne. Epicor ECM
można konfigurować pod potrzeby firmy i choć
najczęściej klienci zaczynali od modułu AP Automation, wielu producentów chce też stosować
to rozwiązanie w innych działach, jak pakowanie i spedycja, gdzie moduł ECM PackageWorks
module umożliwia szybkie automatyczne wybieranie pakietów dokumentów właściwej jakości
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pod konkretne zamówienia klientów i jest bardzo
ceniony za oszczędności czasu i zasobów.
Pełna funkcjonalność obejmuje:
•	
Załączniki dodawane metodą „przeciągnij
i upuść” w Kinetic
•	Repozytorium dokumentów
•	Unikatową w branży ochronę ValiDate
•	Pobieranie kontekstowe
•	Polityki retencji dokumentów
•	
Przeglądanie dokumentów w wielu formatach
•	Interfejs w przeglądarce internetowej
•	Aplikacje mobilne
Opcjonalna funkcjonalność obejmuje:
•	
AP Automation (więcej informacji zawiera
rozdział „Zarządzanie finansami”)
•	
Automatyzację obsługi zleceń sprzedaży
(więcej informacji zawiera rozdział „Zarządzanie sprzedażą”)
•	PackageWorks do toków prac pakietów dokumentów
•	Epicor IDC for Intelligent Data Capture
•	Formularze elektroniczne
•	Konektor do DocuSign® eSignature
•	Dostosowywalny moduł Workflow
Intelligent Data Capture
Będący pierwszym punktem w większości toków pracy w Epicor ECM, moduł Intelligent Data
Capture (Epicor IDC) eliminuje pracochłonne,
błędogenne i czasochłonne ręczne wprowadza-

nie dokumentów. Łatwy w obsłudze i konfigurowaniu Epicor IDC jest zintegrowany z Epicor ECM
by ułatwiać wprowadzanie danych celem zarządzania treściami i automatyzacji procesów biznesowych. Jego sztuczna inteligencja i uczenie
się maszynowe zapewniają automatyczne samouczenie się umożliwiające szybką konfigurację
pierwszy raz napotkanych faktur bez konieczności stosowania szablonów czy programowania.
Epicor IDC na początek przejmuje dokumenty
z wiadomości poczty elektronicznej, z folderów
podglądu sieci, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych czy bezpośrednio z API. Następnie jego
silnik dekretacji wykorzystujący sztuczną inteligencję „patrzy” na dokument jakby robił to człowiek, zastanawiając się: czy to jest faktura? Zamówienie? Nota uznaniowa? Analizuje atrybuty
fizyczne, jak linie, tabele, czcionki, kody kreskowe
i szuka słów i zwrotów hasłowych używając algorytmu uczenia się maszynowego przetwarzania
języka naturalnego. Stwierdza też gdzie kończy
się jeden, a zaczyna kolejny dokument i czy ma
załączniki. Na koniec, Epicor IDC używa niewspomaganego uczenia maszynowego bez wcześniejszego ustawiania by wydobywać nagłówki,
stopki i dane z pól w wierszach, do wysłania do
Epicor ECM.
Platforma eHandlu
Firmy, którym zależy na poprawie obsługi klientów, skracaniu czasu realizacji zamówień przez
usprawnianie działalności i pozyskiwaniu nowych okazji sprzedaży często inwestują w rozwiązania eHandlu. Commerce Connect opraco-
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zwiększania przychodów, zadowolenia klientów
i rozwoju firm.

Commerce Connect – zawsze tylko o kliknięcie
od doskonałej obsługi klientów i potencjalnych
dodatkowych przychodów.

wano by rozwiązać problemy i unikalne potrzeby
producentów integrujących rozwiązania eHandlu. Commerce Connect zbudowano na platformie Magento – liderze eHandlu – z kompleksowym ekosystemem i onarzędziowaniem, które
jest stale rozwijane by umożliwiać firmom nadążanie za najnowszymi trendami w handlu. Commerce Connect jest także z pełni zintegrowany
z Kinetic i zapewnia synchronizację wymaganą
przez większość witryn i jednocześnie dodatkowe możliwości wymagane przez producentów –
w tym pełną integrację z funkcjonalnością konfigurowania produktów w Kinetic. No i na koniec,
Commerce Connect łatwo obejmuje nowe elementy danych i zapewnia platformę do rozwoju
działalności eCommerce.
Chociaż usługi eHandlu zapewnia wiele firm, bardzo niewielu czołowych dostawców jest w stanie
umożliwić osiąganie takich wartości i szybkich
wyników jak system Commerce Connect. Umożliwia on rozszerzenie granic firmy sprawdzoną
architekturą handlową łączącą firmy z konsumentami, klientami, i dostawcami – pozwalając
klientom Kinetic wykorzystywać ich witryny do

Dokumenty sprzedającego
•	(ORDERS, 850) Zamówienie zakupu
– przychodzące
•	(ORDRSP, 855) Potwierdzenie zamów.
– wychodzące
•	(INVOIC, 810) Faktura – wychodząca
•	(DESADV, 856) Awizo dostawy
– wychodzące
•	(DELFOR, 830) Harmonogram
planowania – przychodz.
•	(DELJIT, 862) Harmonogram wysyłki
– przychodzący

Integracja EDI z B2B
Współcześnie łańcuchy dostaw wymagają coraz
większej elastyczności i odporności. Potencjalni
i faktyczni klienci mogą szybko docierać do firm
prowadzących handel elektronicznie. Firmy też
mogą podobnie działać w kontaktach z dostawcami – w praktyce Epicor EDI (dawniej zwany 1
EDI Source) może do firmy podłączyć dowolnego
dostawcę, nawet jeżeli on sam nie użytkuje rozwiązania EDI/B2B. Niezależnie od tego, czy firmie
potrzeba EDI tradycyjnego, czy innych formatów
kontaktów B2B takich jak JSON, XML, REST API
i połączeń z rynkami eCommerce, Epicor EDI jej
to swoimi 30 latami doświadczeń zapewni. Nasze
rozwiązania EDI są zgodne z wymogami głównych sieci zaopatrzenia i sprzedaży detalicznej,
w tym Caterpillar, General Motors, Eaton, General
Electric, Amazon, Walmart, Lowe’s, Kohl’s i innymi.
Podstawową funkcjonalność realizuje moduł
Epicor EDI [HQ} HeadQuartersTM wiodące na
rynku rozwiązanie do odwzorowywania i translacji systemów EDI i B2B zapewniające pełną kontrolę nad działaniem EDI.
Pełna funkcjonalność HeadQuarters obejmuje:
•	
Wysokowydajne punkty końcowe JSON API
opracowane wyłącznie do integracji z Kinetic
•	Obsługę standardów ANSI X12 i UN EDIFACT EDI
•	Nowoczesny łatwy w użyciu interfejs
•	
Konfigurowanie kontrahentów „jednym kliknięciem”
•	Skalowalność
Funkcjonalność opcjonalna obejmuje:
•	
Moduł Kinetic EDI/Demand Management
(więcej informacji zawiera rozdział „Zarządzanie sprzedażą”)

Dokumenty kupującego
•	(ORDERS, 850) Zamówienie zakupu
– wychodzące
•	(INVOIC, 810) Faktura – przychodząca
•	(DESADV, 856) Awizo dostawy
– przychodzące
•	(DELFOR, 830) Harmonogram planowania
– wychodzący
•	(DELJIT, 862) Harmonogram wysyłki
– przychodzący

Wbudowane w Epicor punkty końcowe EDI API obsługują w Kinetic powyższe dokumenty
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•	
Portal dostawców Epicor Supplier Portal
(więcej informacji zawiera rozdział „Zarządzanie łańcuchem dostaw”)
•	[HQX] HQXchange – pakiet EDI i widoczności
biznesowej
•	[IX] IntelligentXchange – narzędzie widoczności i analityki do tłumaczenia danych EDI
•	[MX] ManagedXchange – w pełni zarządzane
EDI z wykorzystaniem oprogramowania [HQX]
•	[AS2] AS2 Complete – moduł zgodny z AS2 do
bezpiecznego przesyłu danych, szyfrowania
i zarządzania certyfikatami
•	konektory do rynków eCommerce

kiety funkcjonalności krajowych (Country Specific Functionality – CSF) w Epicor korzystają
z tego modułu także do dostarczania sprawozdań w postaci plików cyfrowych wymaganych
przez lokalne legislacje różnych krajów świata.
Epicor Electronic Reports pomaga firmom w prowadzeniu działalności globalnie. Dodatkowe
informacje o tym rozwiązaniu zawiera rozdział
„Zarządzanie finansami”.

Lepsze dopasowanie do potrzeb
biznesowych dzięki technikom
konfiguracyjnym i integracyjnym
Konfigurowanie Application Studio
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma rozwiązań w pełni uniwersalnych. Epicor zapewnia firmom swobodę konfigurowania systemu pod ich
niepowtarzalne potrzeby branżowe i biznesowe.
Application Studio umożliwia firmom stosowanie
najlepszych praktyk konfigurowania systemów. Eliminuje komplikacje z modyfikacją kodu programowego, ponieważ konfiguracja odbywa się „bezkodowo / niskokodowo”. Pozwala chronić inwestycje
w drodze utrzymywania ich aktualności z najnowszymi wydaniami , gdyż konfiguracje wykonane
z użyciem Application Studio łatwiej się aktualizuje, zabezpiecza i są przystosowane do chmury.

Widok transakcji B2B w przejrzystym formacie
tekstowym zamiast „kodu EDI”

Silnik sprawozdań elektronicznych
Dla firm muszących generować sprawozdania
elektroniczne z systemu Kinetic ERP moduł Epicor
Electronic Reports stanowi doskonałe rozwiązanie umożliwiające specjalistom tworzenie plików danych do sprawozdań w zróżnicowanych
formatach jak XML, JSON, PDF i innych. Electronic
Reports zawiera prosty w obsłudze edytor zapytań w Kinetic, narzędzie projektowania zapytań
Business Activity Query (BAQ) dostępne wszystkim użytkownikom i pozwalające każdemu łatwo tworzyć zapytania o dane z użyciem filtrów,
warunków i zestawień. Źródłami danych mogą
być dowolne obszary systemu Kinetic, ale moduł
głównie służy do sprawozdawczości finansowej,
jak transakcje KG, plan kont, bilanse, elektroniczne zeznania VAT, transakcje fakturowane.
Dane w postaci elektronicznej są często wymagane przez strony trzecie, na przykład klientów,
dostawców, firmy audytorskie, analityków, firmy
doradcze, banki, inwestorów czy władze. Spółki giełdowe w USA mają obowiązek składania
sprawozdań finansowych, raportów kwartalnych i innych formularzy do systemu Electronic
Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR)
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
(SEC). Moduł Electronic Reports obsługuje też
fakturowanie elektroniczne i podpis cyfrowy. Pa-

Narzędzia Application Studio pozwalają prościej
i szybciej konfigurować je pod własne potrzeby.
Ekrany, pola, reguły wierszy, zdarzenia, układy
stron i inne parametry można konfigurować używając projektanta wizualnego z funkcją przeciągnij i upuść pozwalającą dodawać elementy
– wszystko bez kodowania lub z minimalnym kodowaniem.
Możliwość łatwego dostępu do istniejących
konfiguracji poprzez opublikowanie menu, załadowanie ich do edytora i podejrzenie przed udostępnieniem innym użytkownikom by mieć pew-

Elastyczność rozwiązań z konfigurowaniem bez
kodowania / z minimum kodowania można zawsze być
na przedzie.
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ność, że są zgodne z założeniami. To także szybki
dostęp do zasobów edukacyjnych z aplikacji pozwalający na szybkie rozpoczęcie korzystania
z niej dzięki szkoleniom na tematy używanych
elementów i zastosowań.
•	Przystosowanie do chmury
•	Moduł Epicor Functions
•	Integracja z BPM
•	
Konfiguracje bez kodowania/ z niewielkim
kodowaniem
•	Aktualizacje bezstratne
•	Środowisko projektowe

Moduł Epicor Functions

Moduł Epicor Functions współpracuje z BPM-ami.
Gdy tworzy się funkcje, tworzy się własne metody ERP. Daną funkcję wykonującą procesy (usługi) Kinetic mogą wywoływać źródła zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Na przykład funkcję
wyszukania numeru telefonu można wywołać wewnętrznie lub zewnętrznie z programu zewnętrznego załączającego dokumenty do rekordów
w kartotekach części. W celu maksymalizacji
wielokrotnego wykorzystywania i zwiększania
sprawności deweloperów biblioteka Epicor Functions w miarę upływu czasu jest rozbudowywana
z ponownym wykorzystaniem takich funkcji – co
eliminuje potrzebę kopiowania i wklejania ich do
różnych dyrektyw BPM. Dodatkowe zastosowania
zaawansowane wykorzystujące Epicor Functions
obejmują stworzenie standardowego zbioru pól,
które mogą być wprowadzane do funkcji z systemu zewnętrznego, jak witryna eCommerce czy
transakcja EDI.
Widoki (aktualizowalne) Business Activity Query
Kompletny zestaw narzędzi umożliwiający tworzenie własnych widoków danych w Kinetic. Wi-
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doki zapytań o działania biznesowe Business Activity Query (BAQ) można budować tak, by były
aktualizaowalne. Użytkownik może wygenerować dowolną tablicę danych biznesowych czyniąc ją aktualizowalną, by móc szybko aktualizować kluczowe pola. Ta możliwość jest często
wykorzystywana w aktualizowalnych kokpitach,
konfiguracjach Application Studio i jest wystawiana jako usługa REST do integracji z aplikacjami firm zewnętrznych.
Usługi REST
Usługi zmiany stanu przez reprezentację (REST)
są odmianą usług sieciowych opartych na architekturze internetowej. Ten interfejs programowania aplikacji (API) umożliwia łatwiejsze sprzęganie aplikacji przez połączenia internetowe.
Wszystko w systemie (zarówno procesy zapleczowe jak i widoczne dla użytkowników) jest dostępne przez usługi REST. Kompletna aplikacja Kinetic
udostępnia otwarte API do REST i by ułatwić korzystanie z nich, Kinetic jest też zgodny z OData.
Dzięki otwartym API Kinetic można
między innymi:
•	zrobić wszystko to, co daje się zrobić z interfejsu użytkownika (UI)
•	pisać własne aplikacje i łączyć je z Kinetic
•	integrować dane z innymi systemami i aplikacjami biznesowymi
•	z użyciem modułu Epicor Functions tworzyć
własne usługi RESTful, z których można korzystać w dowolnym miejscu, szczególnie
niestandardowe logiki do czegokolwiek kto
sobie życzy
•	na podstawie o BAQ tworzyć niestandardowe
widoki do wykorzystania w dowolnych miejscach systemu
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•	integrować się z innymi systemami z użyciem
kluczy API i zwiększoną ochroną
Epicor Integration Cloud na Jitterbit
Chmura integracyjna Epicor to platforma wybierana przez firmy do integracji systemów biznesowych by umożliwiać klientom spełnianie
ich konkretnych potrzeb biznesowych poprzez
rozszerzalną integrację. Oprócz standardowej
integracji z programem Salesforce można tworzyć dodatkowe odwzorowania integracyjne
obiektów standardowych. W synchronizacji i automatyzacji można również uwzględniać pola
niestandardowe poprzez wykorzystanie studio
Jitterbit Harmony w Platformie EIC. Może to zostać wykonane w dowolnej chwili – albo na początku projektu, albo na etapach późniejszych
– przez zespół integracyjny Epicor lub samodzielnie przez klienta. Chmura integracyjna Epicor zawiera szkolenia do przerabiania we własnym tempie przez personel IT, który dzięki nim
się szybko nauczy budować integracje różnych
zakończeń, modyfikować istniejące integracje,
monitorować transakcje i nadążać za ewoluującymi API.
Rozwiązanie Epicor Service Connect
Epicor Service Connect to technika brzegowa
tworząca potężną platformę integracji biznesowej – działająca jako centralny punkt integrujący bezpieczne kierowanie przepływów pracy
w aplikacjach Epicor, a także łączność z aplikacjami Epicor i spoza tego systemu. Ponieważ Epicor Solutions zbudowano z użyciem Epicor API,
można wykorzystywać duże możliwości Service
Connect do usprawniania przetwarzania na platformie aplikacyjnej.

Elastyczne rozwiązania chmurowe
i opcje wdrożeń umożliwiają łatwe
dostosowywanie się do potrzeb
Firma Epicor ma w genach przywództwo w dziedzinie chmurowego systemu ERP, a zaspokajanie
zmieniających się potrzeb firm klientów elastycznymi rozwiązaniami chmurowymi zapewnia im
możliwość rozwijania skali działalności teraz
i w przyszłości wszędzie tam, gdzie ów wzrost
je doprowadzi. Kinetic to chmurowy system ERP
z opcjami wdrożenia w chmurze publicznej, lokalnie lub w chmurze hybrydowej. Chmury hybrydowe
umożliwiają firmom wchodzenie w chmurę z rozszerzeniami, ale bez prowadzenia w niej całego
systemu ERP. Jako że oferowane rozwiązanie wykorzystuje te same rozwiązania techniczne niezależnie od tego, czy działa w chmurze, czy lokalnie,
firmy mogą decydować się posadawiać rozwiązanie na własnych serwerach lub u firmy zewnętrznej. Organizacje międzynarodowe korzystają tu
na dodatkowej elastyczności, jako że rozproszone
geograficznie jednostki biznesowe mają opcje –
jedne mogą wybierać chmurę, a inne wdrożenia

lokalne. Te drugie ze względu na region lub lokalne uwarunkowania łącznościowe.
By w pełni zaspokajać potrzeby swych klientów
Epicor zapewnia pełną ofertę chmurową mającą uprościć dobór chmury dla firmy. Niezależnie
czy jest nowym, czy obecnym użytkownikiem rozważającym przejście w chmurę, Epicor zapewni
kompletną ofertę mającą uprościć istnienie firmy w chmurze, w tym:
•	publiczną chmurę Microsoft Azure z bogatą
infrastrukturą i usługami chmurowymi
•	rozdział infrastruktury aplikacji od warstwy
bazodanowej
zapewniający
dodatkową
ochronę i kontrolę nad środowiskiem chmurowym firmy
•	
ekspercką znajomość chmury branżowej,
w której są dostępne rozwiązania unikalne
dla danego przemysłu, w tym Validation Bundle for Life Sciences czy Azure Government
Cloud
•	aktualizacje chmury dwa razy do roku o innowacyjną nową funkcjonalność i mniejsze
usprawnienia zabezpieczeń co miesiąc by informacje firm były bezpieczne
•	ochrona przed złośliwym oprogramowaniem,
zwielokrotnione kopie zapasowe i odtwarzanie po katastrofach w tym samym regionie by
zapewnić ciągłość i odporność działania
•	historyczną bezprzestojowość 99,98% globalnie – rozwiązania Epicor pracują w najwyżChmurowa platforma biznesowa | 101
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szej klasy ośrodkach obliczeniowych Azure
w głównych regionach świata, naszą dostępność można na żywo sprawdzać pod adresem
https://status.epicor.com/#!/
•	
ekosystem
partnerów
certyfikowanych
w chmurach przemysłowych i wyposażonych
w narzędzia zapewniające powodzenie wdrożeń firmowych
Dodatkowe środowiska pilotażowe lub testowe
Opcjonalnie rozwiązanie chmurowe można rozszerzyć o dodatkowe środowisko do testowania
czy rozwoju rozszerzeń bez ingerowania w chmurowe środowisko produkcyjne.
Upgrade Flex
Potrzeby firmowe mogą powodować konieczność odkładania uruchamiania nowych aktualizacji chmury. Opcja Flex pozwala na opóźnienie
aktualizacji o do 90 dni.
Kopia chmurowego środowiska produkcyjnego
Liderzy technologiczni i administratorzy systemów generują znaczącą wartość z eksperckiego wykorzystywania danych ERP do lepszego
rozumienia działalności, zwiększania sprawności i wykrywania okazji rozwojowych. ODBC lub
Azure Data Studio zapewnia dostęp do danych
środowiska produkcyjnego w postaci kopii tylko
do odczytu, którą można analizować lub integro-

wać z rozwiązaniami zewnętrznymi, jak Microsoft Power BI.
Międzyregionalne międzyfirmowe
transakcje chmurowe
Kinetic oferuje możliwość stosowania modelu
biznesowego chmury rozproszonej lub hybrydowej ujednolicającej działalność i przyśpieszającej realizację planów wzrostu strategicznego. Ta
funkcja pozwala stosować transakcje międzyfirmowe zachodzące pomiędzy oddzielnymi odrębnymi instancjami Kinetic posadowionymi –
•	
albo w różnych ośrodkach obliczeniowych
Microsoft Azure w różnych regionach geograficznych (chmura rozproszona)
•	albo w ośrodkach obliczeniowych Microsoft
Azure i lokalnie (chmura hybrydowa)
Firmy międzynarodowe mające biura i obiekty
na całym świecie mogą zyskać skonsolidowany
widok transakcji między wieloma oddziałami
bez potrzeby obsługiwania ich jedną bazą danych Kinetic w jednym ośrodku obliczeniowym
Azure. Dzięki transakcjom międzyregionalnym
i międzyfirmowym mogą zyskać nową swobodę łączenia transakcji międzyfirmowych jak
zlecenia zakupów i sprzedaży czy sprawozdawanie z wielu instancji systemów ERP. Takie instancje, czy bazy danych, mogą obsługiwać dowolne liczby lokalizacji firmowych, w chmurze
lub lokalnie, więc strategię chmurową można
wprowadzać etapowo, spełniając lokalne wymagania i poprawiając widoczność globalną
i globalne zgranie.
Pakiet Validation Bundle for Life Sciences
Dostępność krytycznych systemów obsługi firm
w chmurze zwiększa ich możliwości konkurowania. Chmura pozwala zarówno zwinniej reagować jak i przyśpieszyć dostępność systemów
technicznych by lepiej zaspokajać potrzeby firmy na innowację. Ponadto pakiet Kinetic Cloud
Validation Bundle for Life Sciences oferuje rozwiązanie chmurowe zaprojektowane pod kątem
ograniczenia ryzyka niespełniania wymogów
prawnych poprzez obsługę walidacji oprogramowania używanego przez firmy podległe regulacjom amerykańskiej FDA. Rozwiązanie to łączy
w sobie dokumentację wymaganą regulacjami
z częstotliwością aktualizacji przeznaczonych
dla Nauk Przyrodniczych i koniecznością spełniania wymagań FDA.
U.S. Government Cloud for Aerospace & Defense
Wybór rozwiązania Chmury dla rządu USA zapewnia zgodność z przepisami ITAR i CMMC. Oprócz
posadowienia firmowego systemu Kinetic w centrum obliczeniowym chmury Microsoft Azure dla
rządu USA, Epicor w celu zapewnienia zgodności
prawnej przydziela do obsługi środowiska i infrastruktury klienta obywateli amerykańskich.
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Epicor dla produkcji
•	Sprzętowe zapory systemowe SonicWall
•	Bezpieczne usługi do tworzenia kopii zapasowych

Zabezpieczenie krytycznych
systemów firmowych
mniejszym wysiłkiem
Zabezpieczanie firm przed atakami cybernetycznymi i klęskami żywiołowymi staje się coraz
bardziej skomplikowane wraz ze wzrostem złożoności rozwiązań technicznych – ataki coraz
trudniej wykryć, zasięg klęsk wzrasta, zaś coraz
większa istotność danych oznacza grę o coraz
wyższe stawki. Pytanie, z którego wszyscy już sobie obecnie zdają sprawę to nie czy to nastąpi,
a kiedy – i czy mamy przed tym stosownie zabezpieczoną działalność? Kinetic pomaga odpowiedzieć na to krytyczne strategicznie pytanie,
zapewniając ważne zabezpieczenia, jak kopie
awaryjne danych, usługi uwierzytelniania, zarządzane zapory systemowe i antywirusy. Z Kinetic
można tworzyć warstwy ochronne zmniejszające
zagrożenia dla firm, w tym:
•	Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
•	
Przywracanie systemów po klęskach w tym
samym regionie
•	Codzienne kopie zapasowe przetrzymywane
przez 30 dni
•	Ochrona i monitoring 24 × 7
•	Okresowe próby i kontrole sprawdzające niezawodność

Zabezpieczenia na poziomie aplikacji
Kompleksowe zabezpieczenia Kinetic zapewniają bezpieczny dostęp do wielu firm bez konieczności zamykania wszystkich formatek lub
logowania się innymi danymi przy przechodzeniu między firmami. Dodatkowo Epicor zapewnia
opcję używania usług uwierzytelniania użytkowników z Epicor Identity Provider lub Microsoft
Azure Active Directory z pojedynczym logowaniem (SSO), uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA), standaryzowane polityki haseł oraz
protokołów zabezpieczeń określających jakie
czynności użytkownicy mają prawo wykonywać
– na przykład zaktualizować dane części istniejącej, ale nie dodać nową – zależnie od tego, kim
jest użytkownik lub o jakiej grupy użytkowników
przynależy.
Pełne funkcje zabezpieczeń obejmują:
•	Zabezpieczenie na poziomie danych
•	Sprawozdawczość z bezpieczeństwa
•	Edycje i audyty online
•	Datę i czas z serwera oraz nazwę użytkownika do audytowania
•	Zabezpieczenia produktów
•	Zabezpieczenia aplikacji
•	Ochrona dostępu
•	Ochrona działalności
•	Logi zmian
•	Pełna ścieżka rewizyjna
•	Protokoły HTTPS
•	Obsługa Microsoft SQL Server®
Przejrzyste szyfrowanie danych (TDE)
•	Maskowanie danych
•	Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Pakiet zabezpieczeń Epicor do wdrożeń
hybrydowych i lokalnych
Dla większości przedsiębiorstw zabezpieczanie
systemów wewnętrznych, w tym sieci i stacji
roboczych przed zagrożeniami bezpieczeństwa
może być zadaniem drogim i skomplikowanym.
Pakiet zabezpieczeń Epicor Security Suite ma
ograniczyć koszty i komplikacje, zapewniając
spokojną głowę, że systemy zadziałają, gdy będą
potrzebne. Epicor zawiera podstawowe elementy
tworzące supernowoczesną kompleksową ochronę cybernetyczną, w tym:
•	Nowej generacji ochronę urządzeń końcowych zapewnianą przez SentinelOne
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We’re here for the hard-working businesses that keep the world turning. They’re the companies who make, deliver, and
sell the things we all need. They trust Epicor to help them do business better. Their industries are our industries, and
we understand them better than anyone. By working hand-in-hand with our customers, we get to know their business
almost as well as they do. Our innovative solution sets are carefully curated to fit their needs, and built to respond
flexibly to their fast-changing reality. We accelerate every customer’s ambitions, whether to grow and transform,
or simply become more productive and effective. That’s what makes us the essential partners for the world’s most
essential businesses.
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