Demand Solutions
Requirements Planning

Hem tüm konumlardaki stoğu optimize etmek, hem de
müşteri hizmetleri kalitesini arttırmak mı istiyorsunuz?
(İmkansız gelebilir, ama bizim yaptığımız iş bu)
Potansiyel müşterilerden tekrar tekrar şunu duyuyoruz: “Nasıl oluyor da stoğumuz her
zamankinden daha fazla, ancak hâlâ en iyi müşterilerimiz ürün diye ağlıyor?”
Hiçbir işletme, tabi ki yanlış ürünlerin hepsinin yanlış yerlerde olması hedefiyle işe başlamaz,
ancak – anlaşılması zor tedarik zinciri görünürlüğü, esnek olmayan sistemlere (veya güvenilir
olmayan sistemlerin eksikliğine) bağımlı kalma, hatalı veriler ve dikkatsiz prosedürlerin bir
kombinasyonundan dolayı – insanı hayrete düşürecek sayıda şirket bu ikilemle yüzleşiyor.

Birçok kez sergilediğimiz üzere, envanterinizi optimize etmek mümkün. Aslında doğrusu,
Demand Solutions Requirements Planning tarafından sağlanan tam tedarik zinciri görünürlüğü
ve esnek planlama stratejileri sayesinde, bunu yapmak oldukça kolay.
• Bitmiş ürün talebini, gerekli hammaddelerle veya bileşen parçalarıyla ilişkilendirin.
Bu, karışımlardaki veya ürün randımanlarındaki değişikliklere olanak sağlayacak ve yeni
bileşenlerin aşamalı olarak sürece dâhil edilmesini destekleyecektir.
• Her konumdaki her ürün için Minimum Sipariş Miktarı ve Tedarik Süresi gibi parametreler
oluşturun. Planlı Siparişler şeklinde Envanter Hedeflerine ulaşmak maksadıyla stok
tamamlama işlemleri için alarmlar düzenleyin.
• Envanteri azaltın veya oluşturun ya da Zaman Aşamalı Emniyet Stoğu ve Emniyet
Zamanı özellikleriyle yıl boyunca müşteri hizmet seviyelerini çeşitlendirin.
• Eylem mesajları sayesinde istisnaya göre yönetin. Hangi kalemin süratle ilgiye ihtiyaç
duyduğuna siz karar verin.
• Bireysel dağıtım merkezlerine veya müşteri mevkilerine, birbirinden farklı envanter
stratejileri uygulayın. Demand Solutions Requirements Planning, mevcut envanter
durumunuz, müşteri siparişleriniz ve tüm çizelgelenmiş girişler - yani nakledilmekte
olan miktarlar - gibi kritik bilgilerin sürekli güncellemelerine reaksiyonda bulunarak
planlamanızı taze tutar.
• Demand Solutions Requirements Planning sayesinde, - en basit şekliyle, otomatik
yeniden sipariş verme işlevselliğini kullanan birçok standart stok tamamlama veya ERP
sistemlerinin aksine - tahminleri otomatik olarak takip edin ve ona göre talep paternleri
geliştirin.
Etkili bir planlama süreci, veri standartlarında, planlama ve uygulama stratejilerinde,
günlük, haftalık ve aylık prosedürlerde, üst düzeyde disiplin gerektirir. Disiplinli bir planlama
sürecinin belkemiği olarak, esnek Requirements Planning sistemimiz sayesinde, en talepkâr
müşterilerinizin bile ihtiyaçlarına yanıt vermenize yardımcı olacak stok dengesini süratle
sağlamanıza yardımcı olabiliriz. Demand Solutions ekibimiz, güvenilir ve tekrarlanabilir bir süreç
geliştirmenizde size yardımcı olabilir ve ayrıca güvenilir yazılım araçları temin edebilir.
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Bazı kalemler diğerlerinden daha kârlı olabilir. Açıkçası bazı müşteriler de diğerlerinden daha
önemli olabilir. Demand Solutions, envanter seviyelerini optimize etmek maksadıyla, her
kalemin ve her müşterinin göreceli önem derecesini objektif şekilde sayıya dökmek için ABC
Kodları atamanıza olanak sağlar. Envanter stratejileri, ABC Kodları sayesinde yönetilebilir (ve
seçici olarak küçük değişiklikler yapılabilir).
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Birçok planlama sistemi katıdır ve esnek değildir. Gerçek dünya ise hiç öyle değil. Demand
Solutions Requirements Planning, üretim ve nakliye kapasiteleri, mevsimsellik, malzeme
eksikliği ve tahsisi, insan gücü, depo alanı vs. gibi kısıtları, planlama hesaplamalarında dikkate
alır.

www.demandsolutions.com

Sipariş Birleştirme (Order Consolidation) özelliği, proaktif şekilde kapasite kısıtlarını, birimler,
üretim süreleri (saat) veya başka herhangi bir ölçü birimi olarak düzenlemenizi sağlar. Bu
aynı özellik, ağırlık, blok, maliyet veya başka herhangi bir kullanıcı tanımlı eşdeğer ölçü birimi
cinsinden, konteynere veya kamyona yüklenen nakliyatlar oluşturmanız için de kullanılabilir.

Ufkun Ötesini Görebiliyorum
Demand Solutions en karmaşık tedarik zincirlerinin bile panoramik bir görüntüsünü sağlar.
Planlama verileriniz ve planlama stratejileriniz değiştikçe ve tedarik zinciriniz boyunca
dalgalandıkça, süratle değerlendirme yapabilir ve yeni iş planlarını devreye sokabilirsiniz. Çok
sayıda şirket Requirements Planning’i çok maksatlı bir araç olarak kullanmakta ve sistemin
planlama mantığını, kendi bitmiş ürün ve hammadde planlamalarına ve ayrıca dağıtım
planlarına uygulamaktadır. Demand Solutions bir hızlı müdahale planlama ve zamanlama
aracıdır ve bu araç, tahminlerinizi ve envanter stratejilerinizi dinamik bir zaman aşamalı stok
tamamlama programına dönüştürmek suretiyle şirketinizin mali hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olur.

Satın Almadan Önce Deneyin—Planlarınızı Demand
Solutions İle Simüle Edin
Aşağıdakiler olursa ne olur...
...A ve B kalemlerindeki Emniyet Süresi hedeflerimizi azalttık.
...Ege Bölgesi’ne gönderilen tüm ürünlerdeki minimum sipariş miktarlarını arttırdık.
...üç dağıtım merkezini iki dağıtım merkezi olarak birleştirdik. 			
...ana tedarikçimiz, Çin Yeni Yılı nedeniyle kapalı olacak. 				
...önümüzdeki aylık tahminde %37 artış olduğunu kabul ettik.
Requirements Planning, bir planı benimsemeden önce çeşitli planlama senaryoları
oynatmanıza olanak sağlayarak, dinamik olarak değişen zorluklarınıza karşı bilinçli yanıtlar
sağlar. Ve sistem hızlıdır! Dakikalarla ölçülen kısa süreler içinde, farklı talep ve tedarik
stratejilerinin etkilerini simüle etmenize olanak sağlar.

Uzun Tedarik Sürelerinden Kaynaklanan Belirsizlikleri
Minimize Edin
Lütfen size bunu söylediğimizi kimseye söylemeyin, ancak tüm tahminler – hatta bizim
tahminlerimiz bile – belli bir derecede yanlıştır. Denizaşırı üretim ve buna ilişkin uzun tedarik
süreleri iş dünyasının bir gerçeğiyken, belirsizlikten elde edilen çıkarımlar, artık daha önce
olduğundan daha kritik bir öneme sahip.
Sistemimizin sürekli olarak sizin işletmenizin dinamiklerine yanıt vermesi, Demand
Solutions’un hünerinin bir parçasıdır. Eğer bir ürün bu hafta mevcuttan daha çok satarsa,
Demand Solutions Requirements Planning otomatik olarak bir sonraki periyodun planlı
siparişlerini arttıracaktır. Demand Solutions, planlama hesaplamalarında, nakledilmekte
veya işlenmekte olan malları içerebilir ve seçici bir şekilde piyasa değişikliklerine reaksiyon
göstererek, size değişiklik tavsiyesinde bulunacaktır. Mevsimsel kalemler için otomatik olarak
envanterler oluşturmak (ve gerektiğinde azaltmak) için Demand Solutions Requirements
Planning’in dinamik Emniyet Zamanı işlevselliğine güvenebilirsiniz.

