
İstediğiniz Şekilde Tahmin Yürütün
DSX Forecast Management doğru talep öngörüleri üretmek suretiyle envanter yatırımını minimize 
etmenize ve müşteri hizmet seviyelerini iyileştirmenize yardımcı olan güçlü bir iş uygulamasıdır.  
Microsoft’un en son teknolojisiyle desteklenen 25 yılı aşkın müşteri odaklı talep planlama işlevselliğini 
kullanmaktadır.

•	 Kendi kullanıcı arabiriminizi ve çalışma ortamınızı özelleştirerek verilerinizden daha çok anlam çıkarın.
•	 Aynı veri tabanında ister haftalık, ister aylık veya ister üç aylık herhangi bir zaman birimi için                     

tahmin yürütün.
•	 Tahmin doğruluğunu arttırarak envanterinizi optimize edin.
•	 Zamanınızı verimli şekilde harcayabilmek için hangi kalemlerin ve müşterilerin en fazla kâr getirdiğini 

tespit edin.

Kullanıcı Tecrübesi Uygulamadır
DSX Forecast Management’ın yapılandırılabilir çalışma ortamları verimliliğe ve akıllı envanter kararlarına 
zemin hazırlar, çünkü planlayıcılar bunları kendi gerçek çalışma yöntemlerine uyarlayabilirler.  DSX 
Forecast Management’daki hemen hemen her ekran her bir müşteri için takvim ve bireysel kalem 
seviyesinde özelleştirilebilir; böylece en karmaşık kullanıcı ihtiyaçları ve zorlu hizmet seviyeleri bile 
karşılanabilir. 

•	 Sonsuz yapılandırma seçeneklerine sahip global, genel ve özel çalışma alanları oluşturun.
•	 Ürün karışımları ve müşteriler değişirken o anda yeni satırlar ve açıklayıcı veriler ekleyin.
•	 Planlayıcılardan ve yöneticilerden, yönetici kadronun en tepesine kadar her türlü kullanıcı için    

görünümler oluşturun.

İşinizi Kolaylaştırmak İçin Çok Yönlü Teknoloji
Yazılımın bir araç olduğunu–ve piyasa istihbaratının çarpıcı şekilde tahminlerinizin kalitesini 
arttırabileceğini unutmamak önemlidir. Demand Solutions, müşteri tahminleri, yönetim kaynaklı 
girdiler, gelecekteki gelişmeler hakkındaki anekdotsal notlar, promosyon eğrileri ve çok daha fazlası da 
dâhil olmak üzere birden çok girdiyi kabul edecektir.  DSX Forecast Management, verileri herhangi bir 
seviyeye toplamanıza ve seçtiğiniz herhangi bir hiyerarşide çalışmanıza olanak sağlamakta ve böylece 
ürünlerinizi yansıtmak için tahminlerinizi özelleştirmenize imkân vermektedir.
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Önemli Olana Odaklanın
Planlayıcılar farklı müşteriler, kalemler ve ürün aileleriyle çalışırlar; bu nedenle tahmin verilerine farklı 
erişim ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duymaları normaldir.  DSX Forecast Management, benzersiz 
planlama ihtiyaçlarınıza uygun tahmin yürütme esnekliğine ihtiyacınız olacağı prensibi üzerine 
kurulmuştur.

Ayrıca, en kârlı fırsatlara odaklanmak ve düşük performans gösterenleri ayıklamak için işletmenizin 
herhangi bir bölümünü (kalemler, müşteriler, ürün aileleri vs.) derecelendirmek için ABC Analizini 
kullanabilirsiniz. Birçok yönetici 80/20 prensibini doğal karşılamaktadır. Ancak Demand Solutions süratle 
size gelirinizin %90’ının müşterilerinizin %10’undan geldiğini veya bulundurduğunuz kalemlerin son 
%40’ının Brüt Kâr Oranınızın sadece %1’ini oluşturduğunu gösterdiğinde, hemen Demand Solutions’un 
sağladığı bulgulardan faydalanmaya başlayacaksınız.

Bildiğiniz Gibi Tahmin Yürütün
Demand Solutions en iyi talep planlarını insanların yürüttüğünü bilmektedir – biz de bu insanları 
desteklemek için araçlar sunuyoruz.  Mantıklı, anlaşılır ve son derece etkili tahmin yürütme formüllerine 
dayalı bir tahmin yürütme yaklaşımı geliştirmek için şimdiye kadar dünya çapında 75’den fazla ülkede 
çeşitli sektörlerde müşterilerle birlikte çalıştık.

DSX Forecast Management işletmenize en uygun zaman aralığında tahmin yürütmenize olanak 
sağlayan tek uygulamadır.  Eğer işletmenizin hızlı giden veya çabuk bozulan kalemleri varsa, bu kalemler 
için haftalık bazda tahmin yürütebilirsiniz.  Yavaş giden veya ara sıra talep gösteren kalemler için de aynı 
veri tabanında aylık veya üç aylık olarak tahmin yürütebilir, birim zaman içerisinde dikkatinizi sizin için 
en çok anlam ifade eden kalemlere odaklamanıza imkân verir ve böylece planlama verimliliğinizi artırır. 

•	 “En Uygun” simülasyonlar, otomatik olarak her bir formülün, herhangi bir kalemin bilinen talebini 
ne kadar iyi tahmin edebildiği baz alınarak seçilir

•	 Anlamlı geldiğinde doğru haftalık tahminler
•	 Box Jenkins algoritması, matematiğin karmaşıklığıyla uğraşmadan, formülün faydalarını 

kullanabilmeniz için optimize edilmiştir

Yeni Ürün Tanıtımlarını Objektif Olarak İdare Edin
Yeni ürünler hakkında tahmin yürütmek – herhangi bir geçmişinizin olmadığı, ancak yüksek oranda 
kişisel heyecan duyabileceğiniz ürünler – var olan en zorlu tahmin yürütme işi olabilir.  DSX Forecast 
Management’in Eğrileri, benzer ürünlerdeki talep paternini klonlamak ve daha sonra ilk gerçek 
satışlarınızı Eğriye uygulayarak yeni ürün tahminlerinizi güncellemek suretiyle objektif olarak tahmin 
yürütmenize olanak verir.  DSX Forecast Management ayrıca bir “Yenisiyle Değiştirme” özelliği 
içermektedir ki, bu özellik bir kalem için kolayca bir ürünü yavaş yavaş süreçten kaldırmak ve sürece 
dâhil etmek maksadıyla mevcut olan geçmişi kullanmanıza olanak sağlar.

İstisnaya Göre Yönetin: Daha Zor Değil, Daha Akıllıca Planlayın
DSX Forecast Management çok sayıda “istisnaya göre yönetme” seçeneği içermektedir ve bunlar istisna 
koşullarını sayıya dökmek için ticari bilginizi kullanmanıza olanak sağlar:

•	 Aralıklar ve Aralık İşlevleri
•	 Panolar
•	 Notlar ve Mesajlar   

DSX Forecast Management, en önemli müşterilerinizi ve kalemlerinizi etkileyen Anahtar Performans 
Göstergeleri (KPI’lar)’ni vurgulamak için birden fazla panoyu görüntülemenize olanak verir.
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