Demand Solutions
Forecast Management
Sonunda, Anlam İfade Eden Bir Tahmin

Demand Solutions’da, yaptığımız her şeyde, basitlik ve sağduyuya eğilimimiz var – buna
Demand Solutions’un tahminlerini üretme şekli de dâhil. Mantıklı, anlaşılır ve son derece etkili
tahmin yürütme formüllerine dayalı bir tahmin yürütme yaklaşımı geliştirmek için, şimdiye
kadar 75’den fazla ülkede müşterilerle birlikte çalıştık.
Demand Solutions, her formülün her bir kalem için bilinen talebi ne kadar iyi tahmin ettiğinden
yola çıkarak elde edilen “en uygun” simülasyona dayanarak, her bir ürününüz için elindeki 26
formülden en iyisini otomatik olarak seçer.
Anlaşılır (ve güvenilir) tahminler sayesinde iletişim ve ortak çalışma geliştirilmiştir. Tahminin
oluşturulması, süreçteki sadece ilk adımdır. Ayrıca bir tahmin de organizasyon içerisinde
iletilmeli ve süreç esnasında sık sık “kabul” görmelidir. Yöneticilerin, tahminleri anlaşılır terimlerle
tartışabildikleri durumlarda, bu tahminlerden elde edilen kararlar daha etkilidir.

İşletmenizi Her Detay Seviyesinde Görün – Ve Yönetin
Genel bir kural olarak, bilmeniz gerekenleri sayıya dökebiliyorsanız, yanıtı Demand
Solutions’da bulabilirsiniz. Aşağıdakiler de buna dâhildir:

• Markaya göre toplam satışlarım neler? Dolar olarak nedir? Euro olarak nedir? Başka
herhangi bir para birimi olarak nedir?
• Tüm şirket çapında her işletme birimimiz için mevcut mali yıl tahmini nedir?
• İşletmemizin hangi diliminin bu yıl en çok büyümeyi sergilemesi bekleniyor?
• Hangi kalemler en yüksek stok devrine sahip? Hangileri en düşük?
• En kârlı müşterilerim kimler?
Demand Solutions, öğe gruplarını işletmenin birleştirilmiş bir görünümü altında toplamaya
olanak tanır ve böylece ihtiyaçlarınızı ve çıkarlarınızı en iyi şekilde destekler. Demand
Solutions ürün ailesi gruplandırmaları, Bilgi Teknolojileri departmanınızın, ürün ailesi
yapılarınızı veya piramit ilişkilerinizi programın içine kodlamasını gerektiren sistemlerin aksine,
kullanıcı tarafından tanımlıdır. Demand Solutions kullanıcıları, ilk günden beri kendi ürün
ailelerini tanımlayıp oluşturabilir ve satış, pazarlama, üretim planlama, satın alma, finans ve
diğer yöneticilerin işletmenizi görebileceği dinamik yolları yansıtabilirler.
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Demand Solutions, istisnai koşulları sayıya dökmek için işletme birikiminizi kullanmanıza
olanak sağlayacak sayısız istisnai yönetim seçeneği içerir ve daha sonra sistemin “Filtreleri”
ve “Dinamik Aralık Seçimi” yeteneklerini bir mıknatıs olarak kullanarak, ilginize ihtiyaç duyan
kalemlere odaklamanıza imkân tanır.
Ayrıca, en kârlı fırsatlara odaklanmak ve düşük performans gösterenleri ayıklamak maksadıyla,
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.

Yeni Ürün Tanıtımlarını Objektif Olarak İdare Edin

Tahmin yürütmek asla kolay değildir. Yeni ürünler – daha spesifik olarak, herhangi bir
geçmişinizin olmadığı, ancak yüksek oranda kişisel heyecan duyabileceğiniz ürünler –
hakkında tahmin yürütmek, var olan en zorlu tahmin yürütme işi olabilir.
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. Yeni ürünler hakkında doğru tahmin
yürütmenin tartışmasız bir şekilde zor olmasının yanında, bu ürünlere ilişkin beklentiler
hakkında objektif olmak da aynı oranda zordur. Forecast Management’in Eğrileri, her bir
ürünün ilk satışlarına süratle ve tarafsız şekilde reaksiyon gösterir. Demand Solutions ayrıca bir
Yenisiyle Değiştirme özelliği de içermektedir ki, bu özellik size bir ürünü yavaş yavaş süreçten
kaldırma veya sürece dâhil etme olanağı sağlar.

Siz Yazılımdan Daha Zekisiniz

Yazılımın bir araç olduğunu — ve yöneticilerin, tahmin kalitenizi arttırmak için kolayca
uyarlanabilecek içeriklere ve bilgilere sahip olacağını — unutmamak önemlidir. Demand
Solutions, müşteri tahminleri, yönetim müdahaleleri, gelecekteki gelişmeler hakkındaki
anekdotsal notlar, promosyon eğrileri ve çok daha fazlası da dâhil olmak üzere, birden çok
girdiyi kabul edecektir. Tahmin yürütme, zamanla sürekli olarak geliştirilebilecek bir süreçtir;
oluşturmanız için Demand Solutions’un size yardımcı olacağı disiplinli bir süreç, yazılımdan
çok daha önemlidir.

Esnek Veri Alışverişi Yetenekleri

Müşterilerimiz Demand Solutions’u, hemen hemen her ERP paketi için tahmin ön ucu olarak
kullanmaktadır. Mevcut sistemlerinize arayüzlemeyi ve yazılımımızdan veri alıp vermeyi
mümkün kılmak için, bu süreci mümkün olduğunca basitleştirme zorluğuna meydan
okuyoruz.
Demand Solutions’un göster ve tıkla özellikli, Kullanıcı Tanımlı Veri İçe/Dışa Aktarım aracı, içe
veya dışa aktaracağınız verileri süratle ve kolayca tanımlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, DS
Toplu İş Oluşturucu, yinelenen işlemlerinizi komut dosyasına dönüştürmek için çok sezgisel bir
araçtır.

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 formatlarda görme konusundaki sürekli değişen isteklerine yanıt verebilir.
Akıllı işletme kararları için ihtiyaç duyduğunuz tüm tahmin verileri, Demand Solutions
Forecast Management içindedir. Ve şimdi Panolarla, envanteri optimize etmeye ve kârı
maksimuma çıkarmaya yardımcı olmak için, verileri bilgi olarak görüntüleyebilirsiniz.

