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Graphcom gwarantuje
szybki czas zwrotu
z inwestycji w ERP
24 miesiπce ñ to maksymalny czas zwrotu inwestycji przedsiÍbiorstwa w system ERP. Firma Graphcom gwarantuje, øe opiera siÍ na konkretnych liczbach, ktÛre moøna oszacowaÊ, zamawiajπc Audyt Korzyúci w przedsiÍbiorstwie.
ñ Analiza wykaza≥a, øe przy odpowiednich usprawnieniach nak≥ad pracy moøe zostaÊ znacznie zmniejszony, a marøa ze
sprzedaøy moøe istotnie wzrosnπÊ ñ podkreúla Prezes Zarzπdu spÛ≥ki BHU S.A. Marek Leúniak.

B

ranøa elektrotechniczna charakteryzuje siÍ specyficznymi problemami,
waønymi z perspektywy skutecznego zarzπdzania, takimi jak minimalizowanie
wartoúci magazynu czy zwiÍkszanie
przychodu ze sprzedaøy do sta≥ych klientÛw. Branøowi specjaliúci stawiajπ pytanie, jak w procesie produkcji i dystrybucji
towarÛw minimalizowaÊ koszty i zwiÍkszaÊ efektywnoúÊ? Jednπ z odpowiedzi
moøe byÊ odpowiednio przygotowany
system informatyczny, ktÛrego zadaniem
jest zautomatyzowanie procesÛw powtarzalnych i dostarczanie aktualnych i odpowiednio przetworzonych informacji
w chwili podejmowania waønych decyzji
biznesowych.

ru w magazynie, wspiera proces przygotowywania wysy≥ek, a takøe pomaga zarzπdzaÊ towarami kaucyjnymi, takimi jak:
bÍbny kablowe czy palety. Przyk≥adowo
ñ moøna liczyÊ na skrÛcenie czasu na
podejmowanie decyzji zakupowych
o 76% oraz zwiÍkszenie marøy ze sprzedaøy o 11,31%, dziÍki racjonalizacji zakupÛw i zwiÍkszeniu dostÍpnoúci asortymentu oczekiwanego przez klienta.

Oprogramowanie
Comarch
Zachowanie wysokiej jakoúci wytwarzanych produktÛw w prostej linii jest

skutkiem wydajnego i sprawnego zarzπdzania procesem produkcyjnym. Oprogramowanie Comarch, wdraøane przez
Graphcom, pozwala na zbudowanie racjonalnego harmonogramu produkcji,
w≥aúciwe przydzielenie pracownikom zadaÒ oraz zaplanowanie czasu pracy. U≥atwia wybÛr optymalnej metody produkcji
i skrÛcenie czasu wykonania produktu.
Modyfikacja istniejπcych technologii jest
bardzo u≥atwiona ñ dziÍki temu przedsiÍbiorstwo otwiera siÍ na realizacjÍ indywidualnych zamÛwieÒ klientÛw.

Audyt
korzyúci
W celu osiπgniÍcia najlepszych efektÛw oraz szybkich zwrotÛw poniesionych
nak≥adÛw firma Graphcom przeprowadza u klienta gruntownπ analizÍ, tzw. Audyt Korzyúci. Analiza ta pozwala sprawdziÊ, w jaki sposÛb funkcje oferowanego
oprogramowania przyczyniπ siÍ do
zwiÍkszenia efektywnoúci procesÛw. Po
przeprowadzeniu audytu, w trakcie 2-3
spotkaÒ moøliwe jest odkrycie obszarÛw,

Tabela 1. Wybrane przyk≥ady wzrostu efektywnoúci

Dobrze wybraÊ
Przy wyborze systemu ERP menadøerowie firm sektora elektrotechnicznego
powinni zwrÛciÊ szczegÛlnπ uwagÍ na to,
by oferowany im produkt by≥ ukierunkowany na specyfikÍ dzia≥alnoúci. Atmosfera ostrej konkurencji w branøy elektronicznej i elektrotechnicznej wyklucza niewywiπzywanie siÍ z ustalonych terminÛw,
magazynowanie nadwyøek, b≥Ídy w wysy≥kach, nieskoordynowane wahania cen
itp. W≥aúciwie dobrane i wdroøone oprogramowanie pozwala m.in. dok≥adnie
okreúliÊ datÍ realizacji kaødego zamÛwienia, a takøe utrzymaÊ w ryzach ca≥y
system cen i marøy. System podpowiada optymalne miejsce sk≥adowania towa-

50

Opis zagadnienia
Czas potrzebny na podjÍcie decyzji zakupowych
Wzrost marøy ze sprzedaøy dziÍki mechanizmom sugestii zakupowych
oraz zapewnieniu bardziej racjonalnych stanÛw magazynowych

Poprawa
76%
11,31%

Spadek iloúci towarÛw s≥abo rotujπcych
(zalegajπcych ponad 180 dni)

30%

Spadek czasu poúwiÍcanego przez personel na telefonicznπ/mailowπ obs≥ugÍ
klienta

30%

Czas wprowadzania wyciπgÛw bankowych do systemu ERP

75%

Czas obs≥ugi inwentaryzacji

50%

Czas wprowadzania do systemu specyfikacji materia≥owej podczas przyjÍcia
towaru na magazyn

40%

Czas niezbÍdny na ewidencjÍ dokumentÛw

48%

Czas potrzebny na przygotowanie raportÛw

87%

ZwiÍkszenie moøliwej do obs≥ugi iloúci zamÛwieÒ,
bez wzrostu zatrudnienia

42%
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w ktÛrych zmiana podejúcia lub wykorzystanie gotowych narzÍdzi zmniejszy zaangaøowanie pracownikÛw i pozwoli zaoszczÍdziÊ lub uzyskaÊ dodatkowe przychody. Audyt Korzyúci pozwala oszacowaÊ policzalne korzyúci finansowe,
w oparciu o zebrane fakty.

Czas zwrotu
Zakup systemu to inwestycja, od ktÛrej
naleøy oczekiwaÊ zwrotu. Firma Graphcom jest w stanie precyzyjnie okreúliÊ
czas zwrotu z inwestycji (ROI), a takøe
wskazaÊ, jakiego rzÍdu korzyúci
i oszczÍdnoúci przedsiÍbiorstwo moøe
wygenerowaÊ.
ñ Specyfika metodyki, a takøe doúwiadczenie firmy pozwalajπ nam prognozowaÊ, øe zwrot z inwestycji dla
przedsiÍbiorstw elektro nie powinien
przekroczyÊ 24 miesiÍcy od momentu
wdroøenia systemu ñ podkreúlajπ specjaliúci z firmy Graphcom.
Co wiÍcej, Graphcom ñ w ramach
gwarancji czasu zwrotu z inwestycji ñ jest
gotowy zaryzykowaÊ znacznπ czÍúÊ
swojego wynagrodzenia.
Na pozytywne efekty analizy w przedsiÍbiorstwie wskazuje Marek Leúniak,
Prezes Zarzπdu spÛ≥ki BHU S. A.:

ERP gwarantuje znaczny spadek nak≥adu pracy na raportowanie

ñ Graphcom zaoferowa≥ nam ÑAudyt
Korzyúciî, ktÛry wykaza≥ realne, policzalne korzyúci zarÛwno jeúli chodzi
o oszczÍdnoúci czasu pracownikÛw jak
i finanse firmy ñ podkreúla szef BHU.
Stosowana przez Graphcom unikalna
metodyka wskazuje kilka obszarÛw, ma-

Platforma B2B pozwala znacznie ograniczyÊ nak≥ad pracy na obs≥ugÍ klienta
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jπcych szczegÛlnie duøy wp≥yw na zwiÍkszenie efektywnoúci przedsiÍbiorstwa.
Sπ nimi m. in.:
ï elektroniczna platforma wspÛ≥pracy
z odbiorcami i dostawcami,
ï automatyzacja przep≥ywu dokumentÛw
z dostawcami i odbiorcami,
ï automatyzacja powtarzalnych czynnoúci ñ np. procesÛw logistycznych i obs≥ugi transportu,
ï zastosowanie urzπdzeÒ mobilnych
w magazynie,
ï zastosowanie rejestratorÛw operacji na
produkcji,
ï uszczelnienie polityki cenowej,
ï wspieranie decyzji zakupowych i kontrola zapasÛw,
ï gromadzenie informacji o popycie i precyzyjna analiza danych.
Innowacyjna metodyka firmy Graphcom dostarcza branøowym specjalistom
w≥aúciwego narzÍdzia, ktÛre u≥atwia im
podjÍcie racjonalnej decyzji o wyborze
dostawcy systemu ERP w oparciu o konkretne fakty i prognozy, a nie ñ jak dotychczas ñ bazujπc jedynie na intuicji.
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