
Sürekli Stok Tamamlama 
Demand Solutions Retail Planning, Sürekli Stok Tamamlama konsepti üzerine kurulmuştur. Her 
POS konumundan talebi mümkün kılar ve hesap yöneticisinin, bir stok tamamlama siparişi 
oluşturmak için verileri akıllıca analiz etmesine olanak sağlar. Sistem bir yandan bireysel         
mağaza/SKU bazında stok tamamlama siparişini hesaplarken, veriler toplam seviyelerinde 
yönetilebilir ve analiz edilebilir.

Hesap yöneticileri, mağazaya gönderilmekte olan kalemin gerçekten müşterinin talep ettiği ürün 
olduğundan emin olmak için, perakende satışları nakliyatlar ve eldekiler sütunlarının yanında 
görebilir. Yöneticiler bu verileri, tüm şirketten, tek bir perakendeci, mağaza grubu veya tek bir 
mağazaya kadar herhangi bir seviyede görüntüleyebilir. Ürün grubu, ürün ailesi, renk, boyut, 
yeni ve temel, kullanılabilir mevcut ürün birleştirme seviyelerinden sadece bazılarıdır. Yüzdeden 
Toplam’a Analizleri, optimum satış seviyeleri üretmek için ürünlerin mağazada doğru karışımlarda 
olup olmadıklarını gösterebilir. Demand Solutions Retail Planning; çok sayıdaki mağaza/SKU 
kombinasyonu çapında, mağaza/SKU analizi, tasnif planları, stok tamamlama siparişleri ve özel 
siparişler temin etme yeteneği sunar. Sipariş verme ve nakliyat için rakamları bölgesel seviyelere 
yuvarlayın ve daha sonra hangi büyüklüklerin ve renklerin popüler olduğunu görmek için, bireysel 
mağaza bazına geri indirgeyin. 

Bağlan. Analiz Et. Akıllıca Stok Tamamla. 
Perakendeciler boş stand istemez—boş stand, kayıp satış fırsatı demektir. Ayrıca, satmak 
istemedikleri malları da istemezler—bu mallar, değerli raf alanı işgal eder ve bunlarla başa çıkmak 
için de personel gerekir. Perakendeciler, en doğru ürünü en doğru zamanda ister ve bu işi de 
satıcıların yapmasını isterler.

Perakendeciler satıcılara, haftalık satış noktası (POS) veya 852 verilerini, SKU (depo) ve mağaza 
bazında temin edebilirler. Bu noktadan itibaren, bundan bir anlam çıkarmak satıcıya kalmıştır – 
satıcı tarafından yönetilen envantere (VMI) hoş geldiniz.

Demand Solutions Retail Planning sadece bu zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmıştır—
zorluk, satıcılar ve perakendeciler arasında ortak çalışma sayesinde, kârlı bir karşılıklı ilişki tesis 
etmeye yardımcı olan, mağaza seviyesinde tasnif (çeşit) planlaması ve tamamlaması zorluğudur. 
Bu güçlü çözüm, mağaza seviyesinde stok tamamlamayı, binlerce mağaza/SKU kombinasyonunu 
takip eden üreticiler ve distribütörler için optimize eder. Yazılımın hesaplamaları, sürekli envanter 
ve ayrıca model ve satış oranı temin eder; ve geliştirilmiş direkt satışlar, arttırılmış müşteri kalitesi 
ve daha yüksek envanter devirleri için mağaza bazındaki miktarları yeniden sipariş eder. 
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Böl Ve Yönet 
Mağaza, bölge, depo, en yakın tedarik limanı, tatil/hafta sonu-hafta ortası, hava koşulları... — 
Demand Solutions Retail Planning, kullanıcıların birçok kaynaktan alınan verileri birleştirmesine 
olanak tanır. POS Planlama Aracı, satıcıların, daha yüksek kâr, daha az karmaşıklık ve daha düşük 
toplam stok maliyeti peşinde olan perakendeciler için akıllı ortaklara dönüşmesine yardımcı olur. 

Demand Solutions Retail Planning’in kilit bir avantajı da dinamik tasnif planlamasıdır. Bir satıcının, yeni 
tasnif planının nihai onayından önce herhangi bir aşamada birden fazla simülasyonu çalıştırmasına 
ve detaylı ayarlamalar yapmasına olanak tanır. Ana zincirler, stoklanacak envanter miktarına ilişkin 
kuralları katılaştırdıkça, bir nevi ‘tam zamanında’ sistemine doğru etkin bir şekilde baskılarını artıran 
tedarikçiler ve satıcılara, talebi tahmin etme ve doğru stoğu devam ettirme sorumluluğu verilmektedir. 

Kalem Seviyesinde Planlama 
Şirketlerin, perakende fabrika satış mağazaları da dâhil olmak üzere, ürünlerinin tüm seviyelerde 
nasıl bir performans sergilediğini bilmeleri gerekir. Ayrıca, satışlar plana göre daha yüksek veya 
daha düşük performans sergilediğinde, süratli ayarlamalar yapabilmeye ihtiyaçları vardır. 

Kalem Seviyesinde Planlama modülü, bu yap-bozun eksik parçalarına sahiptir. Kalem Seviyesinde 
Planlama modülü, Eğri Oluşturucu ve Planlama Araçlarından, Modelleme ve İhtiyaç Arabirimine 
ve Pano görüntüleyicisine varana kadar, tedarik zincirini otomasyona bağlamak ve ürün 
tahminlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları şirketlere sağlar.

Eğri Oluşturucu, kullanıcılara herhangi bir kaleme ilişkin geçmişe ait performans verilerine 
erişim sunar. Perakende Satışlardan, Eldekiler ve Nakliyatlara kadar uzanan ölçümler,                        
Demand Solutions Retail Planning veri deposu sayesinde kullanıcıların parmağının ucundadır. 
Hesap, Mağaza ve Kalemler, kümeler halinde birlikte gruplandırılabilir ve her türlü veri aralığında 
görüntülenebilirler. 

Bilgiden Aksiyona 
Doğru bir plana sahip olmak bir ihtiyaç; ancak, bu plan sadece onu uygulamaya koyabilme beceriniz 
kadar değerlidir. İşte bu an, Kalem Seviyesinde Planlama arabirimi bileşenlerinin resme dâhil olduğu 
andır. Kalem Seviyesinde Planlama modülü, verileri Demand Solutions Requirements Planning ve 
Retail Planning’e taşımak suretiyle, tedarik zinciri entegrasyonunu ve otomasyonunu bir esinti haline 
getiriyor. Depodaki eldeki stok ihtiyaçları, satış planından türetilmiştir ve üretim siparişlerini veya bitmiş 
ürün satın alma siparişlerini elde etmek için, tahmin ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldıkları Demand Solutions 
Requirements Planning’e aktarılır. Aynı zamanda mağaza/SKU stok seviyeleri, haftalık stok tamamlama 
siparişlerinin oluşturulmasında kullanılan yeniden sipariş noktaları olarak Demand Solutions 
Requirements Planning’e aktarılır. 

Retail Planning, dinamik tasnif planlamasında hesap yöneticilerinin, renk, boyut, ürün ailesi, ürün hattı 
ve her hesap için marka gibi kilit ürün ve hesap karakteristikleri bazında stok tamamlama seviyeleri 
geliştirmelerine olanak sağlar. Satış elemanları, bilgileri herhangi bir alana göre derecelendirilmiş 
olarak görebilir ve grafikler oluşturabilir, bilgileri yazdırabilir, e-postayla gönderebilir veya bir müşteriyle 
doğrudan bir dizüstü bilgisayar ekranında paylaşabilir. Bu bilgi paylaşımı, her mağaza için optimum 
raf tahsisini ve ayrıca envanter ve stok tamamlama stratejilerini destekler. Demand Solutions Retail 
Planning ayrıca, istisna raporlaması, “Olursa Ne Olur” tasnif planlaması ve hesap analizi de sağlar.            
Bu araçlar, satış elemanlarına ve alıcılara, promosyonel fırsatları tespit etme, potansiyel maliyet düşürme 
ve talepteki değişiklikleri değerlendirme imkânı sunar. 

Retail Planning ile kullanıcılar sorumludur. Bir alıcıyla görüşen bir satış temsilcisi, envanter, 
girişler, iadeler, nakliyatlar ve promosyonel miktarlar gibi yüzlerce veri ölçümü sağlayabilir. Stok 
tamamlama siparişleri, model miktarından mevcut sürekli envanterin çıkarılmasının dikkate 
alınması suretiyle hesaplanır. 

OLAP Küpleri 
Özelleştirilebilen web tabanlı OLAP küpleri, çok boyutlu pano ve istisna raporlama yetenekleri 
sağlayabilir. Şirket veri depolarından veya veri reyonlarından alınan bilgiler, kullanıcıların şirket 
raporlama verilerine gerçek zamanlı erişimlerini sağlamak için, Retail Planning analiz verisi 
havuzuyla ilişkilendirilebilir. Bu verileri güvenli bir web tabanlı pivot tablo arabirimine bağlamak 
suretiyle, dâhilî olarak, satışlar, pazarlama ve üretim arasında daha yüksek tutarlılık elde edilmesi 
için verilerin paylaşılmasına izin verir. Ağ erişiminin mümkün olmadığı durumlar için, kullanıcıların 
OLAP küplerini yanlarına almalarına olanak tanımak maksadıyla modüler küpler oluşturulabilir. 
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