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 $ Efortul de vânzare precum şi preluarea cererilor de ofertă sau a comenzilor de la clienţi pot fi acum 
gestionate complet cu soluţia integrată pentru managementul relaţiei cu clienţii

       Aceasta cuprinde funcţionalităţi precum: 

 $ Gestionarea lead-urilor şi a oportunităţilor de vânzare

 $ Alocarea pe responsabili, faze şi statuși, confirmare de primire pe e-mail pentru client

 $ Alerte în legătură cu desfăşurarea sau stagnarea procesului

 $ Antecalculul de ofertare

 $ Generare oferte multiple

 $ Păstrarea istoricului comunicării şi a documentelor tehnice de ofertare

 $ Transformarea ofertei acceptate în una sau mai multe comenzi client

 $ Răspuns de confirmare şi validare a termenilor şi condiţiilor comenzii

 $ Transformarea în comanda de producţie

 $ Calcul automat al planului săptămânal de aprovizionare cu material pe baza planificărilor de execuţie, a 
stocurilor limită şi a stocurilor libere. Recalcul automat în urma modificărilor planificărilor

 $ Gestionarea stocurilor libere şi angajate de materii prime, materiale şi semifabricate

 $ Reţetele de fabricaţie sunt sub formă de arbori de asamblare pe mai multe nivele, cu consumuri 
normate, manopere şi timpi normaţi

 $ Descrierea tehnică a procesului pe faze şi componente, cu desene tehnologice

 $ Personalizarea produsului pe comandă client cu posibilitatea alegerii materialelor pe componente şi a 
componentelor opţionale

Flux ofertare - comenzi clienţi
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 $ Lansarea şi urmărirea comenzilor de producţie se poate face acum complet şi eficient cu soluţia 
Ascent MRP

        Aceasta cuprinde funcţionalităţi precum: 

 $ Transformarea comenzilor de la clienţi în comenzi de producţie (m:n)

 $ Arbore de asamblare (sau reţetă de produs)

 $ Generare necesar de aprovizionare pe comandă cu rezervarea stocului

 $ Analiza gradului de încărcare a producţiei

 $ Validarea termenului de livrare

 $ Fişe de lansare în producţie cu coduri de bare

 $ Calendar producţie pe fiecare utilaj în parte

 $ Urmărirea execuţiei prin scanarea operaţiilor în producţie pe comandă/om/utilaj

 $ Validarea operaţiilor la CTC

 $ Raport de urmărirea a comenzilor de producţie în timp real cu analiza timpului normat vs timp realizat

 $ Evidenţierea operaţiilor de rework

 $ Transferuri materii prime în producţie şi bon de consum-predare

 $ Postcalcul comandă/produs

 $ Generare aviz de livrare şi închiderea comenzii client.

Flux Comenzi Producţie – Planificarea şi urmărirea producţiei

Comenzi producţie
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Simularea capacităţii de producţie

Control producţie
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Calendar utilaj

BI - indicatori comenzi
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