
Ενσωματώστε όλες τις λειτουργίες της
επιχείρησής σας σε ένα ενιαίο σύστημα
Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων
Η αξιοποίηση των δεδομένων και η εφαρμογή
αυτοματισμών, σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε
αποτελεσματικά στο διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρησιακό
περιβάλλον και να αυξήσετε την κερδοφορία σας. 

Η επιχείρησή σας παραμένει "συνδεδεμένη" και οι οι άνθρωποί σας
εργάζονται πιο έξυπνα, αξιοποιώντας εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας.
Έτσι, η παραγωγικότητα αυξάνεται και οι αποφάσεις λαμβάνονται
γρηγορότερα. 
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Οικονομική διαχείριση

To Epicor ERP έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ισχύον ελληνινό ΓΛΣ και τις
ανάγκες των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) αξιοποιωντας ταυτόχρονα
τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για το μετασχηματισμό των διαδικασιών
οικονομικής διαχείρισης.

Το Epicor ERP είναι σχεδιασμένο με τρόπο που σας διατηρεί
ανταγωνιστικούς. Αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής και
λεπτομερής εποπτεία συνολικής λειτουργίας, συνδυάζονται με
εννωσματωμένες λειτουργίες διαχείρισης του κύκλου ζωής των
προϊοντων, μειώνοντας έτσι το χρόνο "ως το ράφι".  
Κρίσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο,
επιτρέποντας την ακριβή διαχείριση και βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας. 
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Διαχείριση προϊόντων

Ευθυγράμμιση υποδομών πληροφορικής με εταιρικούς στόχους,
παράλληλα με τη διαχείριση ρίσκου και θεσμικής εναρμόνισης. 
Οι λύσεις της Epicor επιτρέπουν την πλήρη διαχείριση ρίσκου και
κανονιστική συμμόρφωσης [GRC], ανάλογα με τα ισχύοντα τοπικά και
διεθνή πλαίσια και πρότυπα αλλά και βέλτιστες πρακτικές της
βιομηχανίας. 
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∆ιακυβέρνηση, κίνδυνοι και συμμόρφωση

Η ολοκληρωμένη λύση Epicor ERP σας βοηθά να ανταποκριθείτε 
στις ανάγκες των πελατών σας και να βελτιώσετε τα επίπεδα
εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο επικοινωνίας.  Προσαρμόζεται πλήρως
στις εσωτερικές σας διαδικασίες, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ
ομάδων χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
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Με αυξημένα επίπεδα ελέγχου αποθεμάτων και πρόσβαση σε κρίσιμα
στοιχεία για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνετε
τεκμηριωμένες αποφάσεις που οδηγούν σε πορεία ανάπτυξης. 
Εξειδικευμένα εργαλεία σας βοηθούν να μειώσετε τη φύρα, να ελέγξετε τα
κόστη, να βελτιώσετε τη διαδικασία προμηθειών και να διαχειριστείτε
αποτελεσματικά σύνθετα μοντέλα παραγωγής. 
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Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Δημιουργήστε μια 'data-driven' επιχείρηση με τη βοήθεια του Epicor ERP.
Οι ηλεκτρονικές αναφορές και οι οπτικοποιημένοι πίνακες ελέγχου σας
δείχνουν τι συμβαίνει σε ολόκληρη την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή.
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Διαχείριση υπηρεσιών & περιουσιακών στοιχειων

Ολοκληρωμένη εποπτεία ζωτικών επιχειρηματικών λειτουργιών, που
οδηγεί σε βελτιστοποιημένη διαχείριση πόρων και ικανοποιημένους
πελάτες. Με την ολοκληρωμένη λύση Epicor ERP διατηρείτε τον έλεγχο του
κόστους και του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας. 
Βασίζεται στις αρχές του "lean manufacturing" , παρέχοντας έγκαιρες
επισημάνσεις για πιθανά προβλήματα κανονιστικής συμμόρφωσης ή
αυξημένα επίπεδα ρίσκου.

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα εργαλεία που προσφέρει το Industry 4.0. 
Το Epicor ERP εξορθολογίζει διαδικασίες παραγωγής, προγραμματισμού
και διαχείρισης αποθεμάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων.  
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