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Günümüzün global ekonomisinde tedarik zinciri, kıtalara yayılıyor ve okyanusları geçiyor.
Demand Solutions, çok yönlü tahmin yürütme ve envanter planlama yazılımıyla, özellikle
denizaşırı üretime bel bağlayan şirketler için, giderek artan karmaşıklığa ve uzun tedarik
sürelerine el atıyor.
Farklı konumlardaki ve farklı zaman dilimlerindeki birden fazla tedarikçiyle çalışmayı
denediyseniz, e-postanın, sesli ve faks haberleşmesi karşısında bir ilerleme olduğunu
biliyorsunuz demektir.
Demand Solutions Collaboration, güvenilir talep ve stok yenileme sinyalleri, müşteriler ve
tedarikçilerle paylaşımlı iş süreçleri, anahtar performans göstergelerinin istisnaya dayalı
yönetimi, koordineli iş akışı ve tüm ticaret ortakları arasında faaliyet ve ayrıca İnternet
tabanlı güvenli bir çözüm sayesinde, işletme performansının ortak bir görüntüsünü içeren
bir tedarik ağı oluşturmak için, işbirlikçi bir çerçeve sağlamaktadır. Dördüncü nesil bir ortak
çalışma planlama çözümü olan Demand Solutions Collaboration, birbirinden tamamen farklı
uygulamalar ve organizasyonlar arasında kusursuz çalışır.

Ortak Çalışma Sayesinde Müşterilerinize Daha Da Yakınlaşın
Kalem tahmin rakamları, kuramsal verilere dayanmaktadır. Esnek ve hiyerarşik bir istatistiksel
tahmin yürütme motoru zaruridir, ancak gerçek bir işbirlikçi tahmin, şirketinizin dört duvarı
dışındaki faktörleri de dikkate alacaktır. Doğru ve işbirlikçi tahminler, müşteri hizmet kalitesini
yükseltir, envanteri optimize eder ve sonuç olarak net satışları arttırır. Ortak çalışma, Web tabanlı
bir çözümle, gerçek zamanlı olarak harici ticari ortakları ve iç departmanları sürece dâhil etmek
için, ana tahmin yürütme faaliyetinin ötesine genişler. Demand Solutions Collaboration ile daha
doğru tahmin elde edersiniz. Ticari ortaklarınız ve müşterileriniz, sisteminizdeki kendi hesap
planlarını görme ve bu planı geliştirebilme imkânına sahiptir. İşbirlikçi planlar sayesinde herkes,
veri toplamak yerine değer kazandıran analizlere odaklanabilir.

Tedarik Zincirinde İşler “Sarsıldığında” Ne Yaparsınız?

Kabul etmek gerekir ki - değişiklikler ortaya çıkar. İşinizin dinamik olduğunu siz herkesten
daha iyi biliyorsunuz. Demand Solutions Collaboration, sadece sizin sürekli değişen tedarik
zincirinizi değil, aynı zamanda ticari ortaklarınız ve müşterilerinizin tedarik zincirlerini de yönetir.
Müşterilerinizin tüm planlarında görünürlüğü nasıl başarırsınız? Tanıdık bir senaryo, Collaboration
sayesinde basitleştirilmiştir:
• A Müşterisi promosyonu iptal etti
• B Müşterisi bir kampanya ekledi
• C Müşterisi bir promosyon ekledi
• A Müşterisi, promosyonu iki gün sonra eklemeye karar verdi
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Demand Solutions Collaboration’ın uygulanması sayesinde, siz bunların hepsini biliyorsunuz
- hem de hepsi ortaya çıktıkça. Ürünümüz sayesinde, bir plan sapma gösterdiğinde, gerçek
zamanlı olarak sizi ikaz edecek olan kuralları ve eşik değerlerini siz seçersiniz. Eski bir
atasözünün dediği gibi, “Farkına varılan bir sorun, yarısı çözülmüş bir sorundur.” Collaboration,
personelinizin sorun ortaya çıkar çıkmaz müdahale etmesine olanak sağlar. Her bireyin
toplama olan katkısı, bundan daha etkin biçimde idare edilemez. Collaboration, istisnai
yönetim hususunda size gerçek zamanlı görüş imkânı sunar. Sorunu çözüldü bilin.
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İster CPFR’ı takip edin, ister kendi iç ortak çalışma metodolojinize sahip olun veya isterseniz
henüz bir metodolojiniz olmasın; Collaboration, işletmenizi desteklemek için süreci uygun
hale getirme konusunda esnek ve dinamiktir. Demand Solutions Collaboration araçlarını
kullanarak, satışları ve sipariş tahmin doğruluğunu arttırabilir, otomatik istisna yönetimini
ve uyarı bildirimlerini kullanabilir, promosyon planlamasını basitleştirebilir ve kolayca iş
trendlerini analiz edebilirsiniz. Sonuçlar:
•
•
•
•
•
•

Arttırılmış tedarik zinciri görünürlüğü
Optimize edilmiş stoklar
Azaltılmış stok tükenmeleri
Daha düşük maliyetler
Memnun müşteriler
Artan gelir olacaktır

Demand Solutions Güçlü Bir İşbirliği Platformu Sunuyor

Üreticiler artık Demand Solutions Collaboration’ın esnekliğini kullanarak, kendi planlı sipariş
tahminlerini ana tedarikçilerle paylaşabiliyor. İş uyarıları, önceliklendirilmiş kritik olay listeleri
ve otomatik çözümlemeler, kıymetli kaynakların aciliyet arz eden sorunlara odaklandırılmasına
yardımcı oluyor. Ticari ortaklar, istisnai koşulları ele almak için proaktif olarak birlikte
çalışabiliyor.
Müşteri talebi, optimize edilmiş stok ve üretim için tedarikçi olanaklarıyla eşzamanlı hâle
getirilmiştir. Dinamik görünümler, kalemlerin çeşitli seviyelerde esnek şekilde birleştirilmesini
veya ayrılmasını destekler ve ortak çalışmayı çok daha kolay hâle getirir. Tedarik zincirlerini
işbirlikçi şekilde yöneten şirketler, gerçek bir rekabet avantajı elde eder.

Daha İyi Reaksiyon İçin Panolar

Demand Solutions Panoları, kritik verileri bir özet şeklinde sunmak için görsel bir yol sağlar.
Pano işlevselliği, iş fonksiyonuna göre özelleştirilebilir; böylece planlayıcılar, ihtiyaçları olan
görüntüleri görebilir, herkes süratle karar verebilir ve yönetimin tahmin yürütme bilgisini
çeşitli şekillerde görme konusundaki sürekli değişen isteklerine yanıt verebilir.

Ek Özellikler

• Optimize edilmiş stok ve arttırılmış tahmin yürütme doğruluğu sayesinde, süratle iş
değeri ve Yatırım Geri Dönüşü sağlar.
• Şirketler arası promosyonları görüntülemek için işbirlikçi takvim imkânları içerir.
• Mevcut tedarik zincirine, CRM ve ERP sistemlerine kolayca entegre olur.
• Kapalı döngü tahmin yürütme yetenekleriyle, karmaşık planlama sürecini basitleştirir.
• Sales & Operations Planning (S&OP)’i hızlandırır, iletişimi arttırır ve ana istisnalar için
uyarılar oluşturur.
• Web tarayıcısı tabanlıdır; bu da sıfır istemci dağıtımı demektir.
• Ticari ortaklarla kolay veri alışverişi için, XML ve EDI’yi destekler.
• Tüm tedarik zincirine görünürlük sağlar.
• İstisnai Yönetim sunar (ticari ortaklar tarafından yapılandırılabilir).
• İş akışlarını tanımlama imkânı vardır.
• Demand Solutions Panoları sayesinde envanteri optimize etmeye ve kârı maksimuma
çıkarmaya yardımcı olmak için, verileri bilgi olarak görmeye olanak sağlar.

