Demand Solutions
Sales & Operations Planning

Üretim Planlamasını Entegre Bir Karar Vermeye Dönüştürün
Sales and Operations Planning (S&OP), 1980’lerdeki başlangıcından beri kârlılığı ve riski
yönetmek için hayati bir süreç olmuştur. Demand Solutions S&OP esnek, ve süreci, veri
toplamadan, üretim ve satışları yürüten dinamik bir plana taşıyan, özelleştirilebilir bir
sistemdir.

Herkes karar verme zamanı ister—siz de bunu elde ettiğinizde, bunun karşılığını verdiğinizden
emin olun.

Yazılımınızı Sürecinize Uyarlayın—Tam Tersini Yapmayın

Planlama araçları sık sık katı metodolojiler izler ve bunlar da süreci dâhilî bir Şaşırtma Oyununa
dönüştürür. Demand Solutions Sales & Operations Planning esnektir ve yönetim tercihlerinize
adapte olur.
• Standart konfigürasyon üç ana bölümden oluşur ve Kayıtlar, Satışlar, Üretim, Envanter,
Nakliyatlar ve Birikmiş İşler hakkında karar verici seviyesinde bilgiler sağlar. Tüm bölümler,
sizin şahsi işletmenize uyum sağlamak üzere yapılandırılabilir.
• Satırlar, spesifik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere özelleştirilebilir. Standart konfigürasyon,
Satışlar, Üretim ve Envanterin, Geçen Yıl, Bütçe ve En Son Öngörülerle mukayeselerini
içerir ve bu sayede boşluklar, sapmalar ve trendler kolaylıkla tespit edilebilir.
• Demand Solutions S&OP, yönetim kadronuzun istediği her türlü ürün ailesi veya işletme
seviyesindeki detaylara sahip üst yönetim bilgilerini sağlamak üzere yapılandırılabilir.
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Dinamik İş Planlaması

Birçok şirket yıllık bir plan hazırlar. İşler durur. Planlar yapılır, ancak nadiren tekrar göz atılır.
Demand Solutions Sales & Operations Planning, dinamik ve yıl ortasında değiştirilmesi
kolay yıllık mali planlar oluşturabilir. Gerçek satış rakamları geldikçe, hareket tarzınızı
değiştirmenize imkân tanımak için stratejiler ve olasılık planları oluşturmanız maksadıyla, en
iyi ve en kötü tahminleri (veya bunların arasındaki herhangi bir seviyeyi) görmenize olanak
tanır. İstediğiniz herhangi bir varsayıma dayanarak, “olursa ne olur” senaryosu oynatabilirsiniz.
Demand Solutions S&OP ile:
•
•
•
•
•

Ürün ailesi bazında hacim dengeleri oluşturabilir,
Planlama parametresi içinde hacmi karışıma bağlayabilir,
Operasyon planlarını mali planlara entegre edebilir,
Uygun politika ve stratejiyi belirleyebilir,
Ve envanteri optimize edebilirsiniz.

İşletmenizi İleri Taşıyın—Boşlukları Görün

• Demand Solutions Sales & Operations Planning, iş planınız ve planlama aracında dinamik
olarak üretilen planlar arasındaki istisnaları görmenize imkân sağlar. İstisna uyarıları renkli
kodlanmıştır; böylece problemleri kolayca tespit edebilirsiniz.
• Arama yeteneği, istisnalar sayesinde, kullanıcı tanımlı sapma seviyelerinin meydana geldiği
ürün ailelerini ve işletme birimlerini tespit etmenize olanak tanır.
• Tek bir sayı kümesiyle çalışın. Artık birbirleriyle kıyasıya çarpışan elektronik tablolar yok.
• İyi bir S&OP süreci, iyi bir talep planıyla başlar.

Demand Solutions Sales & Operations Planning, tahmin, envanter, nakliyatlar ve üretimde
birikmiş işlerin planlama süreci için gerekli olan ilgili bilgilerin ortak bir havuzunu oluşturur.
Sistem, birleştirilmiş bir görünüm için, satışlar, pazarlama, üretim, satın alma, nakliyat ve finansdan
alınan verileri birleştirmenize olanak verir.

Senaryo Planlaması
• %100 hizmet seviyesi elde etmemiz bize ne kadara patlayacak?
• Bir fabrikayı kapatırsak, bunun etkisi ne olur?
• Promosyon harcamalarının gerçek etkisi ne – yardımcı oldu mu, yoksa zarar mı verdi?
Demand Solutions Sales & Operations Planning’de, mevcut planınızdaki planlama
varsayımlarınızda değişiklikler yapabilir ve “olursa ne olur” senaryoları oynattıkça, değişiklikleri
kaydedebilirsiniz.
• Demand Solutions S&OP, Demand Solutions Forecast Management ve Demand Solutions
Requirements Planning ile tamamen uyumludur ve Forecast Management veri tabanı
aracılığıyla veri alır. Demand Solutions ürünleri içerisindeki kullanıcı tanımlı İçe/Dışa Aktarım
aracı, diğer işletme sistemleriyle doğrudan arayüzlemeyi önemli ölçüde kolaylaştırır.
• Demand Solutions S&OP’deki veriler incelenebilir - ve ekrandan düzeltilebilir veya grafiksel
olarak veya çıktı şeklinde gözden geçirilebilir. Demand Solutions S&OP’nin güçlü “olursa
ne olur” yeteneği, yönetimin yeni işletme senaryolarını simüle etmesine ve bunların
üretim, karşılanmayan sipariş vs. üzerindeki etkisini sayıya dökmesine imkân sağlar. Mali
yıl performansı üzerinde yoğunlaşmayı sağlamak için, yıl sonu tahminleri sürekli olarak
güncellenir.
• Özel görünümler kaydedilebilir veya yeni veriler sağlandıkça yenilenebilir; ve gelecekte
referans olması maksadıyla varsayımlar bir not defteri içerisinde kaydedilebilir ve
uyarlanabilir.

