I FS CLOUD - VALMI STAVA TE OLLI SU U S

VALMISTAVA TEOLLISUUS

IFS Cloudissa pääset käsiksi kaikkiin IFS:n ratkaisuihin ja ominaisuuksiin yhdestä samasta
tuotteesta, joka tarjoaa luokkansa johtavia ratkaisuja palvelunhallintaan (SM),
toiminnanohjaukseen (ERP) ja omaisuudenhallintaan (EAM).
IFS Cloud on rakennettu vastaamaan yrityksesi ja palvelemiesi markkinoiden erityistarpeita. Siinä
yhdistyvät syvä toimialakeskeisyys ja toiminnallinen vahvuus älykkäisiin ja itsenäisiin
ominaisuuksiin, jotka voidaan ottaa käyttöön ensimmäisestä päivästä lähtien.

IFS Cloud
Yksi tuote

Pilvipohjainen, modulaarinen
tekniikka, joka on rakennettu
yhdelle alustalle

Ainutlaatuinen toimialan
syvyys

Syvä vertikaalinen
toiminnallisuus ja
asiantuntemus

Innovaatiot sisällytetty
tuotteeseen

Huipputekniikka
sisäänrakennettu
tuotteeseen vakiona

Miellyttäviä
tuotekokemuksia

Pilvi
tai on-premise

Käyttökokemuksesta
implementointiin ja
päivitysten ottamisesta
tukeen

Täsmälleen sama ratkaisu
pilvessä tai on-premisessä

VALMISTAVA TEOLLISUUS
IFS -valmistusmoduulit tukevat työntekijöiden valmistusprosessin kaikkia
vaiheita ja helpottavat monenlaisten valmistustyyppien suunnittelua,
toteuttamista, hallintaa ja analysointia.
Tehokas, monipuolinen ratkaisu tarjoaa yksinkertaisen, erittäin
automatisoidun alustan toistuvien työtehtävien hoitamiseen.

VALMI STAVA TEOLLI SUUS
IFS on erityisesti valmistavan teollisuuden ERP-järjestelmä, missä on laajat
valmistuksen, logistiikan, projektinhallinnan ja jälkimarkkinoinnin
toiminnallisuudet.

VALMISTUS

LOGISTIIKKA

PROJEKTINHALLINTA

JÄLKIMARKKINOINTI

Myynnin ja toiminnan suunnittelu

Kysynnän ennustaminen

Suunnittelu ja design

Suunnittelu ja ennustaminen

Materiaali ja resurssi suunnittelu

Toimitusketjun suunnittelu

Myynti ja alihankinta

Puhelu- ja tapaushallinta

Visuaalinen suunnittelu ja ajoitus

Varastonhallinta

Sopimusmuutosten hallinta

Sopimukset ja takuut

Tuotearvioiden hallinta

Varaston täydennys

Projektin suunnittelu ja seuranta

Aikataulun optimointi ja lähetys

Määritä ja rakenna tilauksesta

Myyntitilaus

Resurssienhallinta

Palvelutilausten hallinta

Erillinen valmistus

Lähetysten hallinta

Projekti valmistus

Liikkuvien työntekijöiden tuottavuus

Erätuotanto valmistus

Vuokrauksen hallinta

Rakentaminen ja asennus

Palvelulogistiikka

Toistuva valmistus

Hankkeen taloudellinen valvonta

Urakoitsijan hallinta

Laadunhallinta

Projektiraportointi ja laskut

Kestävän kehityksen hallinta

Riskienhallinta

VALMI STAVA TEOLLI SUUS
IFS TUKEE MIXED-MODE VALMISTUSTA
IFS-järjestelmä tukee lean-periaatteita sekä mixedmode valmistusta, jossa samassa
tuotantoympäristössä esiintyy samanaikaisesti
erilaisia käsittelytapoja esim. yhdistelmä make-toorder, engineer-to-order ja varastoon valmistus.

Make-to-order

Engineer-to-order

LEAN

S&OP and DDMRP

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Ota meihin yhteyttä ja varaa
aikasi demoon!

IFS ERP -PALVELUT
IFS ERP -IMPLEMENTOINTIKUMPPANI JA JÄLLEENMYYJÄ
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aveso.fi/ifserp
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