
Karmaşayı dizginleyin
Karmaşıklık, günümüzün hızla değişen iş dünyasının
kaçınılmaz bir parçası... Binlerce bileşene sahip ürünler,
tüm dünyaya yayılmış tedarikçiler, son dakika teslimat
tarihi değişikliği talep eden müşteriler ve sürekli yeniliği
tetikleyen rekabetçi bir pazar… İşte bunlar da üretim
karmaşasını artıran koşulları yaratan başlıca nedenler.
Başarılı olmak için insan, teknoloji, faaliyet, bilgi ve kaynak
ağınızı etkili ve ekonomik bir şekilde yönetmeniz gerekir.
Karmaşayı ortadan kaldıramazsınız, ama güçlü bir rekabet
avantajı elde etmek için bu konuda uzmanlaşabilirsiniz.

Infor™ LN ile bu karmaşık ağı kolay, etkili ve verimli bir
şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Yapılandırılabilir iş süreci
modelleme; siparişten nakde, tasarımdan üretime ve
prosedürden ödemeye en karmaşık süreçleri yönetmenize
yardımcı olur. Aynı zamanda idari karar alımından en
detaylı mühendislik ihtiyaçlarına kadar size özel
süreçlerinizi desteklemek için bir iş çözümü de elde
edersiniz. Tüm bunlara ek olarak, teknoloji de size yeni
kullanılabilirlik ve bağlanabilirlik seviyeleri getirir; böylece
iş kârlılığını artırmaya ve değişime hızla adapte olmaya
hazır olursunuz. Karmaşaya yeni sorunlar ekleyen, yenilik
yapmanızı engelleyen ve önceliklerinizi çalan kısıtlayıcı iş
yazılımlarının ötesine geçmenin vakti geldi. Infor LN ile
daha iyi kararlar verebilecek, üretim kalitesini artırabilecek
ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayabileceksiniz.

Hepsini bir araya getirin
Ancak tüm tesislerinizi tek bir bütün olarak görebildiğiniz
ve yönetebildiğinizde, yüksek performans elde edebilirsiniz.
ERP ile tüm fabrikalarınızı ve kaynaklarınızı sanal olarak
birleştirebilir ve onları tek bir senkronize varlık gibi
yönetebilirsiniz. Daha fazla müşteri memnuniyeti elde
etmek ve sonuçlarınızı iyileştirmek için üretim
faaliyetlerinizi, tedarik zincirinizi ve satış sonrası
hizmetlerinizi uyum içinde birleştiren eksiksiz ve kapsamlı
bir çözüm elde etmek için, Infor’un her boyutta ve her
ölçekte şirket ile kazandığı onlarca yıllık üretim
deneyiminden faydalanın. Infor LN ile tüm kaynaklarınızın
detaylı, şirket genelinde bir görünümünü elde edersiniz.

Birden çok depoda stoklama ve birden çok sahada üretim
yapıyorsanız, en iyi kararları vermek için operasyonunuzu
bir bütün olarak görmeniz gerekir. Stok ve üretim
kapasitenizin bir tesisinizde kullanılmadan dururken, diğer
bir tesisinizin müşteri taleplerini karşılamak için fazla
mesai yapmadığından emin olmak için ihtiyacınız olan
bilgilere ve araçlara sahip olacaksınız.
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Kapsamlı tedarik zinciri planlama. Baştan uca tedarik
planlarınızın tam kontrolünden faydalanın ve talebi
karşılamak için nerede ve ne zaman doğru ürünü
üreteceğinizi bilin. Kurum, birim veya fabrika seviyesinde
stoku paylaştırabilecek, kapasiteyi idealleştirebilecek ve
değişen koşullara yanıt vermek için tedarik kaynaklarını
yönlendirebileceksiniz.

Alt yüklenici işlerinin daha iyi kontrolü. Üretiminizin alt
yüklenicilere dağıttığınızda planlarınız aksayabilir. Planlama
sisteminiz alt yüklenicilerinizin üretim kapasitesini
göremediğinde, hiç planınız yokmuş gibi olur. ERP sayesinde
tüm alt yüklenici süreçlerini kapsamlı olarak görebilecek ve alt
yüklenicilerin teslimat sürelerini tam olarak bilebileceksiniz.

Verimli çalışın
Ürünler yapmak ve bunları müşterilere sunmak,
işinizin temelini oluşturur. Fabrikalarınız ve depolarınız, en
önemli ve en pahalı varlıklarınızdır. Her birinin maliyetleri
kontrol altında tutarken en yüksek hizmet seviyesini elde
etmek için en yüksek verimlilikte çalışması gerekir. Her fabrika
farklı olduğu için üretim yelpazesini mühendislik-sipariş
sürecinden üretim-stoklama sürecine kadar yayabilecek ve
tüm kritik iş süreçlerinizde verimliliği artırmaya
odaklanabilecek bir iş sistemine ihtiyacınız vardır. Infor LN ile
yeni ürünlere daha hızlı ulaşacaksınız. Ürün yaşam döngüleri
kısaldıkça, her ürünün yeni sürümünün mühendislik işlerini
yeniden yapmaya zamanınız kalmaz. Ürün yaşam döngüsü
yönetimi ile daha hızlı bir şekilde yeni ürünler üretecek ve
onları piyasaya daha ekonomik bir şekilde sunabileceksiniz.
Ana veri yönetimi ile ürünlerin farklılaşmasını engelleyecek;
böylece bileşenleri yeniden kullanma, tutarlı adlandırma ve
sürüm kontrolünden faydalanarak bir kere tasarım yapıp tüm
dünyada bu tasarımı kullanabileceksiniz.

Daha fazla kontrol. Birkaç verimlilik yüzdesi bile
maliyetlerde ve hizmet seviyelerinde önemli değişiklikler
getirebilir. Canlandırma ve planlama analizi ile gelişmiş
planlama motorlarının avantajından faydalanabilirsiniz.
Böylece kapasitenizi her zaman en iyi şekilde kullandığınızdan
emin olabilirsiniz.

Müşterilerinize verdiğiniz sözleri tutabileceğinize
güvenme. Müşteriye doğru tarih sözünü vermek ve bu sözü
tutmak, yüksek mühendislik gerektiren, sipariş üzerine üretilen
ürünler için oldukça zordur. Müşteriye ne sözü vereceğinizi
bilmek ve bunu tutabilmek için, söz vermenizi sağlayabilecek
hesaplamalar sunan ERP Yapılandırıcı’nın 
gücünden faydalanın.

Daha iyi maliyet tahminleri. Yaptığınız her ürünün fiyatını
doğru bir şekilde tahmin etmek için yüzlerce maliyeti takip
etmeniz gerekir. Tüm bu maliyetleri takip etme işini
kolaylaştırın ve tüm değişkenleri eş zamanlı olarak görün. Ve
böylece hızla kârlı üretim kararları verin ve yeni
gereksinimlere göre düzenlemeler yapın.

Daha doğru malzeme teslimat süresi tahminleri. En
maliyetli dar boğazlarınızın bazıları, malzemeler geç
geldiğinde yaşanır. Malzeme eksikliğini önlemek için süreci
hızlandıracak bir çalışanlar ordusuna bağımlıysanız, her an
bir geç teslimat felaketi yaşayabilirsiniz demektir. Infor
LN’deki Çok Düzeyli Eksiklik Yönetimi özelliği sayesinde
malzeme gecikmeleri hakkında daha doğru bilgilere sahip
olacak ve böylece üretim sürecinizi ayarlayabilecek ve
malzemeniz beklenmedik bir şekilde tükendiği için üretimi
durdurmak zorunda kalmayacaksınız.

Tetikte olun ve hızlı karşılık verin. Infor teknolojisi,
beklenmedik olayların neden olduğu riskleri en aza
indirmenize yardımcı olsun. Konu ister reddedilen bir
malzeme teslimatı, ister bir üretim açığı, ister müşteri sipariş
detaylarında bir değişiklik olsun, sistem veya mobil aygıt
aracılığıyla Infor LN anında doğru insanları bilgilendirir. Her
zaman hızla karşılık vermeye ve planlarınızı güvenle rayında
tutmaya devam edeceksiniz.

Daha hızlı, daha eksiksiz müşteri hizmeti. Çağrı merkezi,
mühendis gönderme, parça ikmali ve hareket halindeyken
mühendisleriniz için mobil hizmeti de içeren eksiksiz hizmet
yönetimi çözümü ile müşteri sadakati için son anda bile savaşı
kazanmaya hazır olacaksınız.

Infor LN hakkında bilgiler:

•   Küresel faaliyetleri yönetmek için tam destek

•   Tüm üretim türleri için destek

•   Tedarik zinciri performansını iyileştirmek için
Kurumsal Planlama

•   İş akışınızı düzene sokmak için Dinamik
Kurumsal Modelleme

•   Süreçlerinizi tanımlamanıza olanak tanımak için
esnek mimari

•   Eksiksiz tedarik zinciri entegrasyonu



3Infor LN

Değişime ayak uydurun
“Hızlı olan hayatta kalır”, üretim başarısının arkasındaki yeni
motto. Değişime hızlı adaptasyon, artık her üretici için
zorunluluk. ERP yazılımınızın esnekliği, değişime ne kadar hızlı
ve tam olarak yanıt verebileceğinizi belirler. Yazılımlarınız
işiniz kadar hızlı değişemiyorsa, rakiplerinize telafi
edemeyeceğiniz bir avantaj veriyor olabilirsiniz. Tüm ERP
satıcıları, ihtiyaçlarınızı bugün karşılayacak bir çözüm
üretebilir, ama ihtiyaçlarınız önümüzdeki ay veya önümüzdeki
yıl değiştiğinde ne olacak? İş akışlarınızı ve süreçlerinizi
kendiniz değiştirebiliyor musunuz yoksa bütçeye alınmamış bir
maliyet ve yarı olgunlaşmış tehlikeli seçenekler ile 
mi boğuşuyorsunuz?

Biz, Infor LN’i değişimi benimseyen şirketler için geliştirdik.
Daha hızlı yenilik yapacak, riski azaltacak ve daha az ödün
vereceksiniz çünkü

kendinizin değiştirebileceği esnek bir üretim modeline
sahip olacaksınız. İstediğinizde kendi başınıza iş sürecinizi
ayarlama gücünü elde edecek ve böylece Infor LN Dinamik
Kurumsal Modelleme ile mevcut fırsatlardan en iyi şekilde
yararlanabileceksiniz. Verimliliği artırmak veya müşterileriniz
ve tedarikçileriniz ile tam olarak iş birliği yapmak için
benzersiz iş süreçlerinizi uyarlamaya hazır olacaksınız.

Her şeyi birleştiren bir sistem. İster Infor çözümleri ister
Infor olmayan programlar veya diğer servisler olsun tüm
uygulamalarınızı birbirine ve her şeyi de buluta bağlayın. Infor
ION teknolojisi, size yenilikçi bir birleştirici doku verir; kaynak
ne olursa olsun, ihtiyacınız olan bilgileri size getiren ve
uygulamalarınızı entegre etmeniz ve yönetmeniz için kolay 
bir yol.

Her platformda çalışma becerisi. Daha yüksek
performans elde etmek için sistemlerinizi kökten
değiştirmenize gerek yok. Tercih ettiğiniz platformda
çalıştırabilirsiniz, çünkü Infor LN tüm temel işletim
sistemlerinde, veri tabanlarında ve donanım platformlarında
çalışır. Performans, ölçeklenebilirlik veya genişletme için
herhangi bir sorun veya kesinti olmadan istediğiniz değişikliği
yapmaya her zaman hazır olursunuz.

Infor LN ile karmaşayı dizginleyin,
işletim mükemmeliyetini artırın ve
değişime hazır olun.
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