Siła zmieniająca Twoją firmę

Optimus 2020
Optimus 2020 jest od wielu lat na czele najlepszych na świecie systemów MIS dla
drukarń. Jaka jest tajemnica sukcesu Optimusa? Ciągły rozwój aplikacji i myślenie
o przyszłości rozwoju poligrafii powodują, że konsekwentnie dostarczamy
innowacyjne oprogramowanie idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.
Wyjątkowy nacisk kładziemy też na obsługę klienta i budowanie doskonałej relacji
łącząc z Państwem naszą wspólną pasję do poligrafii.
Optimus 2020 to elastyczny i modularny system. Zapewniamy, że Państwa
obecny sposób działania zdecydowanie poprawi się, a konkretne potrzeby zostaną
spełnione zarówno w momencie wyboru systemu, jak i podczas jego użytkowania.
Optimus 2020 – Siła zmieniająca Twoją firmę!
Optimus 2020 w pełni wspiera standard JDF. Moduł Kalkulacja Pro+ jest doskonale
przygotowany do wysyłania komunikatów JDF do systemów typu prepress
workflow, maszyn drukujących i introligatorskich. Optimus odbiera zwrotne
komunikaty JMF, zapewniając, że wszystkie dane produkcjne są automatycznie
rejestrowane w jego bazie danych.

Optimus 2020
zawiera:
Optimus 2020 Precyzyjna, Profesjonalna Kalkulacja
i Perfekcyjna Obsługa Kliena
Optimus 2020 Zarządzanie sprzedażą
Optimus 2020 Pełna kontrola produkcji
Optimus 2020 Bieżąca kontrola przepływu zleceń
Optimus 2020 Kontrola Twoich kosztów
Optimus 2020 Zarządzanie dostawą wyrobów gotowych
Optimus 2020 Kompletna kontrola finansowa
Transparentny dostęp do wszystkich kluczowych informacji

Optimus 2020

Precyzyjna, Profesjonalna Kalkulacja
i Perfekcyjna Obsługa Kliena

Optimus
Kalkulacja Pro+
Kalkulacja Pro+ to wysoko zaawansowany moduł kalkulacyjny
umożliwiający wykonywanie wycen nawet bardzo złożonych i
rozbudowanych produktów. Dzięki systemowi intuicyjnych podpowiedzi
korzystać z niego mogą również mniej doświadczeni kosztorysanci.
Kalkulacja Pro+ oblicza cenę produktu na podstawie definicji parku
maszynowego i znajduje optymalną ścieżkę produkcyjną, która znana
jest już na etapie wyceny. Obliczany jest precyzyjnie koszt produkcji oraz
uwzględniana jest marża do kosztu produkcji, robocizny, materiałów
i usług podwykonawczych.
System sam wskazuje optymalną ścieżkę produkcyjną, ale pokazuje
także wiele alternatywnych ścieżek i pozwala kosztorysantowi na wybór
jednej z nich.
Pro+ prowadzi użytkownika za rękę, zadając mu ciąg istotnych i logicznie
ułożonych pytań. Dzięki takiemu rozwiązaniu kosztorysant wykonuje
kalkulację szybko i bezbłędnie. Po wprowadzeniu danych do kalkulacji,
Pro+ proponuje generowanie oferty, która pojawia się w formacie
Microsoft Word™. Oferta zostaje wysłana do klienta, a po jej akceptacji
kalkulacja zostaje automatycznie zamieniona w zlecenie, które
zawiera całą ścieżkę produkcyjną, ciąg zadań oraz wszelkie wymagane
informacje produkcyjne. Tworzona jest karta technologiczna, dane
do faktury i listów przewozowych. Wszelkie dane przenoszone są
automatycznie bez ich ponownego wprowadzania.

OPTIMUS KALKULACJA PRO+
GENERUJE POPRAWNE
TECHNOLOGICZNIE ZLECENIA
WYSŁANE JAKO JDF DO INNYCH
SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Optimus Kalkulacja
Opakowań
Optimus Kalkulacja Opakowań to moduł specjalnie przygotowany dla
producentów wszelkiego rodzaju opakowań. Każdy typ opakowania
posiada swój zestaw parametrów, które w sposób logiczny wprowadzane
są przez kosztorysantów. Każdy element opakowania dodawany jest do
kalkulacji automatycznie, co zwiększa wygodę użytkownika i znacznie
przyspiesza jego ofertowanie.
Optimus Kalkulacja Opakowań sam wskazuje optymalną ścieżkę
produkcyjną, ale pokazuje także wiele alternatywnych ścieżek i pozawala
kosztorysantowi na wybór jednej z nich.
Po wprowadzeniu danych do kalkulacji, system proponuje generowanie
oferty, która pojawia się w formacie Microsoft Word™. Oferta zostaje
wysłana do klienta, a po jej akceptacji kalkulacja zostaje automatycznie
zamieniona w zlecenie, które zawiera całą ścieżkę produkcyjną, ciąg zadań
oraz wszelkie wymagane informacje produkcyjne. Tworzona jest karta
technologiczna, dane do faktury i listów przewozowych. Wszelkie dane
przenoszone są automatycznie bez ich ponownego wprowadzania.

OPTIMUS KALKULACJA OPAKOWAŃ
TO NAJBARDZIEJ SPÓJNY I LOGICZNY
SYSTEM KALKULACJI OPAKOWAŃ

Optimus Wsparcie
klienta
Optimus rozpoznaje potrzeby klientów drukarni i zapewnia doskonałą ich obsługę, która jest
niezbędna do utrzymania klientów i poprawy ich satysfakcji. Optimus Wsparcie klienta zapewnia
w czasie rzeczywistym dostęp do wszystkich informacji o kliencie, które są prezentowane
w sposób bardzo czytelny, podnosząc zadowolenie ze zrealizowanych usług. Każdy uprawniony
pracownik drukarni może łatwo dotrzeć do istotnych informacji bieżących i historycznych klienta.
Optimus Wsparcie klienta jest specjalnie zaprojektowany dla drukarń otrzymujących wiele
zapytań telefonicznych. Zapewnia widoczność wszystkich transakcji z klientem, w tym: oferty,
zlecenia, proofy, dostawy, faktury, poziomy zapasów wyrobów gotowych i zamówień sprzedaży.

OPTIMUS WSPARCIE KLIENTA DOSTARCZA
INFORMACJE I NATYCHMIAST PODNOSI
SATYSFAKCJĘ KLIENTA!
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Daje Ci Pełną
Kontrolę produkcji
Nadzór nad
zleceniami
System zarządzania produkcją w Optimus 2020 dostarcza
wszystkich niezbędnych informacji o produkcji. Mamy pełen
dostęp do przepływu zleceń w wygodnej graficznej formie –
wszystkie informacje zawarte są na jednym ekranie. Daje to
ścisłą kontrolę nad każdym elementem zlecenia.
Zlecenia produkcyjne tworzone są automatycznie na
podstawie kalkulacji z modułu ofertowania. Zawierają
wszystkie informacje: ustaloną cenę produktu, wymagane materiały produkcyjne i proofy oraz ustaloną datę dostawy produktów.
Segmenty zlecenia produkcyjnego są zdefiniowanymi w systemie ścieżkami produkcyjnymi całego zlecenia. Na przykład: dwa różne
produkty w ramach jednego zlecenia. Pozwala to na równoległą realizację kilku produktów oraz analizę poprodukcyjną na poziomie
całego zlecenia lub poszczególnych produktów.
Dla każdego produktu w danym zleceniu tworzona jest lista zadań niezbędnych do jego wykonania. Każdy ze statusów danej operacji
oznaczony jest czytelnym symbolem graficznym.

Komunikaty

Foldery plików

Komunikaty do zleceń pozwalają użytkownikom na dodanie uwag
technologicznych do zlecenia. Oznacza to, że aktualne informacje
są zawsze dostępne w czasie produkcji oraz do późniejszego
wykorzystania przy wznowieniach. Moduł w znaczący sposób
poprawia wymianę informacji między działami drukarni oraz między
drukarnią a klientem.

Optimus pozwala na zbieranie wszystkich plików
związanych ze zleceniem w jednym, przejrzystym
i dostępnym dla wszystkich użytkowników miejscu.
System samodzielnie buduje strukturę folderów, a każdy
plik produkcyjny rejestrowany jest w bazie danych
systemu.

Karta
technologiczna
Rozumiemy, że czytelna karta technologiczna jest kluczem
do bezkolizyjnej produkcji, dlatego zaprojektowaliśmy
ją z myślą o jak największych możliwościach
personalizacji. Pozwala to drukarni na maksymalne
dostosowanie zawartych w niej informacji, niezbędnych
dla poszczególnych działów produkcji np. specyfikacji
technicznych, impozycji, sposobów pakowania czy
informacji zapisanych w postaci kodów kreskowych.

Akceptacja materiałów
Optimus 2020 wprowadza mechanizm akceptacji wzorów kolorystycznych (proof), który zapewnia terminową ich akceptację oraz terminową
realizację zlecenia. Doskonale rozumiemy, że brak terminowej akceptacji materiałów do druku może oznaczać brak dotrzymania końcowego
terminu zlecenia. System udostępnia szereg statusów akceptacji, takich jak zatwierdzony, odrzucony lub oczekujący na decyzję. Pracownicy
są świadomi stanu akceptacji i mogą zaplanować produkcję w oparciu o komplet informacji.

Zarządzanie magazynem
Moduł magazynowy jest kompletnym rozwiązaniem do zarządzania oraz monitorowania przesunięć magazynowych, zarówno dla
artykułów drukarni oraz tych, które są własnością jej klientów.
Zapewnia pełną kontrolę nad stanami magazynowymi, bez potrzeby dodatkowej rejestracji danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz
dostęp do raportów i analiz magazynowych. Możliwe jest zarządzanie artykułami magazynowymi w wielu lokalizacjach oraz rejestracja
położenia każdej palety.
System pozwala też na wysyłanie zapytań ofertowych do dostawców oraz składanie zamówień na materiały produkcyjne.
Kiedy kalkulacja zamienia się w zlecenie produkcyjne, wszystkie niezbędne do jego wykonania materiały zostają zarezerwowane lub
w przypadku ich braku automatycznie zostaje utworzony dokument zamówienia.
Każdy artykuł może być zarządzany w oparciu o odpowiednią jednostkę miary, np. arkusze, kg, m2 czy paczki. Posiada pełny zestaw
raportów i analiz, dostęp do stanów magazynowych, historii przesunięć itp.

Transport
Transport pozwala na zarządzanie i kontrolę wszystkich aktywności
związanych z dostawą zarówno produktów gotowych do klientów,
półproduktów do podwykonawców oraz wyrobów gotowych
wysyłanych od podwykonawcy do klientów drukarni. System
pozwala nawet zarządzać dostawami między klientami!
Na jednym ekranie widzimy pełną listę wymaganych do
zaplanowania transportu informacji np. proponowaną metodę
dostawy, uzgodnione daty dostawy, wagę itp.
Specyfikacje dostawy tworzone są w module zarządzania produkcją lub transportem.
Każda specyfikacja zawiera określoną metodę dostawy, co pozwala na szybkie
zaplanowanie wielu dostaw w oparciu o datę i rodzaj transportu.
Każda dostawa podlega procedurze przejścia przez szereg statusów od planowania
dostawy, przez wystawienie listu przewozowego i etykiet na paczki, palety do ostatecznej
dostawy do klienta.
Po wysyłce towaru dane w systemie zostają automatycznie zaktualizowane o datę wysyłki .

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ OPTIMUS
DOSTARCZA KOMPLETU INFORMACJI ORAZ DAJE
PEŁNĄ KONTROlę NAD ZLECENIEM. REZULTAT ?
WYDAJNA I EFEKTYWNA PRODUKCJA!

Optimus Rejestracja
Danych Produkcyjnych
Moduł Rejestracji Danych Produkcyjnych dostarcza informacji na temat rzeczywistego czasu realizacji
zadań produkcyjnych przez wszystkich operatorów. Zapewnia dokładną kontrolę kosztów,
wydajności oraz zużycia materiałów dla każdego zlecenia.
Moduł jest aplikacją działającą w przeglądarce internetowej z prostym w obsłudze i przejrzystym
interfejsem. Po zalogowaniu się pracownika system automatycznie zarejestruje czas spędzony
na zaplanowanych w Optimusie operacjach.

Optimus
Connect
Optimus Connect pozwala pobrać informacje produkcyjne z maszyn
drukujących oraz introligatorskich bez względu na ich wiek i poziom
zaawansowania. Moduł dostarczany jest jako oprogramowanie wraz
z modułem sprzętowym podłączanym do maszyn. Pozwala to na
automatyczną rejestrację ilości przelotów danej maszyny i zapis tych
danych w odpowiednim zleceniu w systemie.
Podłączony do maszyny moduł zbiera dane za pomocą sensora, a
operator maszyny po prostu podpina te dane pod obecnie wykonywane
zlecenie. Pozwala to na automatyczne zbieranie informacji na temat ilości
przelotów oraz produktywnego i nieproduktywnego czasu operacji.
Operator może ponadto wyświetlić na ekranie terminala elektroniczną
kartę technologiczną, podejrzeć wygląd pracy, zaakceptowane proofy
oraz przejrzeć lub dodać komentarze do zlecenia i operacji.

Optimus
Dynamiczny
Ekran Produkcyjny
Dynamiczny Ekran Produkcyjny pokazuje całą aktywność użytkowników terminali
produkcyjnych. Pozwala w łatwy sposób porównać planowane czasy operacji z
rzeczywistymi. W razie potrzeby poinformuje kierownika produkcji o przekroczeniu
czasów planowanych, dając natychmiastowy wgląd w operacje stanowiące „wąskie
gardło” lub mogące opóźnić dostawę.
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Pełna kontrola
i transparentność
Twojej drukarni

Optimus Terminarz
zadań produkcyjnych
Zaprojektowany specjalnie dla kierowników produkcji dostarcza natychmiastowego, łatwo
dostępnego i przefiltrowanego wglądu w poszczególne operacje i powiązane z nimi dane,
znacząco ułatwiając planowanie. Wszystkie informacje niezbędne do zrealizowania zlecenia
ukazane są w przejrzysty sposób na jednym ekranie. Dodatkowo terminarz zadań udostępnia
informacje o obecnym statusie zlecenia i poszczególnych operacji. Pracownicy mają zatem wgląd
do aktualnych i planowanych czasów poszczególnych operacji. Możliwość tworzenia i zapisywania
filtrów ułatwia odszukiwanie niezbędnych informacji oraz drukowanie planu produkcji dla
operatorów.

Optimus Prestige Scheduler
Prestige Scheduler to bogaty w funkcjonalność system
dynamicznego planowania produkcji. Umożliwia planowanie
w czasie rzeczywistym dzięki pełnej integracji z Optimus
MIS. Istnieje także możliwość wykorzystać jako aplikację
samodzielną. Tradycyjny panel planowania zastąpiony jest
przez graficzny wykres Gantta. Utworzone w Optimus MIS
zlecenia umieszczane są w planie produkcji. Zadania przypisane
są do kolejek poszczególnych stacji produkcyjnych zgodnie
z ustalonym priorytetem.
Panel planowania przedstawia ponadto wszelkie zasoby wraz
z ich obciążeniem, a zadania każdego zlecenia mają poprawną
technologicznie kolejność. Plan można edytować za pomocą
funkcji przeciągnij i upuść i wielokrotnie testować zanim
ostateczny plan zostanie opublikowany.
Optimus Prestige Scheduler posisda następujące główne funkcje:
• Planowanie w przód oraz w tył (do wyboru)
• Panel planowania (wykres Gantta lub postać tabelaryczna)
• Automatyczna aktualizacja w oparciu o dane produkcyjne z Optimus Connect,
terminali ręcznych i terminali JDF
• Automatyczna aktualizacja stanu zlecenia w Optimus 2020
• Możliwość symulacji planu (testy planowania)
• Publikacja planu każdej stacji
• Grupowanie zadań lub procesów wg dowolnych atrybutów

OPTIMUS UDOSTĘPNIA PEŁNY NADZÓR NAD
PLANEM PRODUKCJI = POPRAWA WYDAJNOŚCI

Optimus 2020

Pełna kontrola twoich kosztów
Optimus Zamówienia materiałowe
Kompletny i łatwy w użyciu moduł zakupów znacząco podnosi
komfort wysyłania zapytań i zamówień do dostawców. Moduł
monitoruje i zapisuje wszelkie zamówienia i zapytania wysyłane do
dostawców.
Gdy w systemie zostaje utworzone nowe zlecenie produkcyjne,
automatycznie tworzą się dokumenty zamówień na potrzebne
materiały. Moduł zakupowy wymienia informacje z modułem
magazynowym, pobierając informacje o obecnych stanach
niezbędnych artykułów i generuje zamówienia zakupowe tylko na
brakujący nakład.
Statusy zamówień pokazane są w postaci kolorowych ikon.
Wygenerowane zamówienia mogą być wydrukowane lub
przesłane bezpośrednio do dostawców. Sprawna wymiana
informacji między drukarnią a dostawcami przekłada się na
terminowe dostawy.

Zamówienia
materiałowe Pro
Łatwy w użyciu dodatkowy moduł pozwala kontrolować zakupy dokonywane przez
pracowników firmy.
Dla każdego użytkownika systemu możemy określić maksymalne kwoty zamówienia
oraz zdefiniować maksymalną cenę jednostkową jaką może zapłacić za dany artykuł.
Zależnie od konfiguracji po przekroczeniu maksymalnego progu system może
zablokować użytkownikowi wysyłanie zamówień do dostawcy lub wysłać wiadomość do
przełożonego w firmie i poprosić o akceptację zakupu.
Przełożony pracownika otrzyma informacje o szczegółach zakupu, oraz aktualnych
limitach przydzielonych danemu pracownikowi. Następnie jednym kliknięciem może
wydać zgodę lub odrzucić zakup. To z jednej strony zapewnia kontrolę kosztów zlecenia,
a z drugiej pozwala uniknąć opóźnień w dostawie surowców, usprawniając komunikację
wewnątrz firmy.

ZAMÓWIENIA MATERIAŁOWE PRO,
TO POPRAWA KONTROLI PŁYNNOŚCI
FINANSOWEJ!

Optimus Sprzedaż Pro
wyroby gotowe
Moduł daje kontrolę nad zamówieniami na wyroby gotowe niezależnie od tego czy są to towary wytworzone w drukarni, czy
zakupione do dalszej odsprzedaży. Pełna integracja z modułem magazynowym oraz produkcyjnym zapewnia maksymalną kontrolę
nad sprzedażą i zamówieniami materiałowymi.
Drukarnia otrzymuje proste, a zarazem kompletne narzędzie do sprzedaży wyrobów gotowych. Zapewnia łatwą możliwość
sprzedaży zamówień łączonych, ich fakturowania oraz elastycznego zarządzania cenami włączając w to ceny zależne od klienta,
przedziały cenowe czy ceny promocyjne.
Gdy zamówienie zostaje złożone system daje przejrzysty wgląd w aktualne stany magazynowe wyrobów gotowych, biorąc pod
uwagę stany fizyczne, jak i produkty zarezerwowane dla innych klientów. Pracownik ma pewność, że sprzeda tylko te produkty
i w takich ilościach w jakich naprawdę może to zrobić. Jeżeli stany któregoś z produktów przekroczą próg alarmowy, system
natychmiast o tym poinformuje, sugerując dodatkowo produkt alternatywny lub utworzenie zlecenia produkcyjnego na dodruk.
Ceny standardowe i ceny dla poszczególnych klientów są automatycznie porównywane z kosztami produkcji, eliminując potrzebę
ręcznej interwencji w cenę sprzedaży.
Moduł pozwala też w prosty sposób tworzyć terminarze dostaw zamówień oraz sprawdzać specyfikacje dostawy. Pracownicy
mogą również kontrolować, które z zamówień jest gotowe do wysyłki lub zafakturowania. Zapewnia to całkowitą przejrzystość
i zwiększa wydajność.

Łącznik Zlecenie –
Zamówienie Sprzedaży
Łącznik Zlecenie – Zamówienie Sprzedaży umożliwia pełne śledzenie wszystkich
transakcji związanych ze zleceniem, artykułami i zamówieniami sprzedaży wyrobów
gotowych.
Gdy generowane jest zamówienie sprzedaży, natychmiast pokazywane są dostępne
artykuły w magazynie, które spełniają wymagania zlecenia. Poza tym tworzone są
zamówienia sprzedaży na wyroby gotowe, dzięki czemu użytkownik ma pełny wgląd
do poziomu zapasów, zamówień sprzedaży i zleceń produkcyjnych związanych
z artykułami. I to wszystko na jednym ekranie.

Optimus ZARZĄDZANIE WYROBAMI
GOTOWYMI UŁATWIA KONTROLĘ DOSTAW
WYROBÓW GOTOWYCH DO KLIENTA
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Zarządzanie Dostawą
Wyrobów gotowych

Optimus 2020

Zaawansowana kontrola Finansowa

Optimus Fakturowanie
zleceń i wyrobów
Optimus Fakturowanie to kompleksowe narzędzie do wystawiania faktur
sprzedażowych. System wspiera aktywnie ten proces dla poprawy płynności
środków pieniężnych!
Faktury sprzedaży są tworzone na podstawie tzw. pozycji do fakturowania,
które tworzone są automatycznie, gdy powstaje zlecenie produkcyjne. W ten
sposób eliminowana jest konieczność ponownego wprowadzania danych,
a klient jest obciążany kwotą, jaka została z nim uzgodniona.
Ponadto, użytkownik z łatwością doda do zlecenia inne pozycje wymagające
fakturowania, które często pojawiają się w toku produkcji. Gwarantuje to, że
wszystkie pojawiające się koszty są rejestrowane i widoczne na fakturze dla
klienta.
Faktury sprzedaży mogą być skonsolidowane dla tych klientów, którzy
chcą otrzymywać jedną fakturę zbiorczą. Faktury mogą być wystawiane
i drukowane z Optimusa, a następnie eksportowane do wskazanego systemu
księgowego dzięki standardowej funkcji Link do Systemów Księgowych.
Optimus udostępnia funkcję analizy kosztów i cen, które są dostępne
od ręki w celu pokazania rentowności, wartości dodanej i udziału. Dane
prezentowane są w postaci tabeli lub wykresu graficznego. Dane zawierają
koszty planowane, rzeczywiste i ich porównanie osobno dla każdego
elementu kosztowego, co pozwala dokładnie pokazać rentowność każdej
wykonanej w drukarni operacji.

Uzgadnianie kosztów na
fakturach zakupu
Uzgadnianie kosztów na fakturach zakupu pozwala uzgadniać wszystkie przyjęcia
magazynowe tworzone na podstawie zamówień materiałowych i podwykonawczych
z pozycjami kosztowej faktury zakupu. Zapewnia to, że faktura zakupu jest precyzyjna,
a istniejący na niej koszt jest taki, jak oczekiwano. Jeżeli wartość lub ilości na fakturze
różnią się od zakładanych, wyświetlane jest ostrzeżenie.
Faktura zakupu, po dopasowaniu do przyjęć, otrzymuje status „Zatwierdzone”, co
oznacza, że koszty zarejestrowane w systemie odpowiadają kosztom rzeczywistym
i zachowują planowaną marżę. Regułą w systemie jest, że tylko zatwierdzone faktury
mogą być eksportowane do systemu księgowego.
Dostępny jest raport z przyjętych surowców lub półproduktów bez faktury zakupu, co
daje szybką informację o ilości planowanych kosztów.

Optimus Link Księgowy
Optimus Link Księgowy zapewnia łatwą i bezpieczną integrację
z systemami księgowymi, zachowując pełną spójność danych.
Unikalna i otwarta architektura, która stanowi fundament
Optimusa, została zaprojektowana, by zmaksymalizować
możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.
Rozumiemy, że wybór systemu księgowego to indywidualny
wybór naszych klientów, któremu musimy dotrzymać kroku.
Klienci, dostawcy oraz podwykonawcy są identyfikowani
w Optimusie i mapowani pomiędzy Optimusem a systemem
księgowym, zapewniając, że wszystkie faktury sprzedaży i zakupu
są przenoszone poprawnie pomiędzy systemami.
Optimus Link Księgowy potrafi nie tylko wysyłać informacje
w jedną stronę. Optimus może także odpytywać system księgowy
np. o zarejestrowane wpłaty, następnie porównać je z terminami
płatności danego zlecenia i w razie potrzeby poinformować
użytkowników Optimus o braku wpłaty i wstrzymaniu wysyłki.
Poza tym Optimus może otrzymywać informacje z systemu
księgowego o przyjętym aktualnie poziomie kredytu kupieckiego
i ostrzegać użytkowników o jego przekroczeniu.

OPTIMUS POPRAWIA KONTROLĘ
FINANSOWĄ, PRZEPŁYW
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
I ZACHOWUJE SPÓJNOŚĆ
DANYCH!

Wszystkie najważniejsze
informacje do zarządzania
Raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne...
Optimus udostępnia szczegółowe raporty poprodukcyjne oraz
finansowe, ułatwiając podejmowanie strategicznych decyzji

Optimus Alerty biznesowe
Moduł Alerty biznesowe dostarcza wszystkich kluczowych informacji dla
użytkowników w przyjazny i przejrzysty sposób.
Informacje jakie będą pojawiały się na głównym ekranie są uzależnione od
roli użytkownika w systemie. Na przykład, gdy kierownik produkcji będzie
widział informacje o zdarzeniach produkcyjnych, a obsługa magazynu
o nadchodzących dostawach materiałowych. W ten sposób można
szybko reagować na wszelkie zdarzenia, zanim staną się zagrożeniem dla
drukarni.

Optimus
Analizy sprzedaży
Moduł dostarcza szerokiej gamy raportów finansowych. Daje możliwość szybkiego
wglądu w obroty firmy, a dane mogą być przedstawione w postaci graficznej lub
numerycznej. Do tego dochodzi możliwość filtracji według wielu kryteriów, np. obrotu
generowanego przez klienta, konkretny produkt czy nawet region geograficzny.
Użytkownik otrzymuje kompletne narzędzie do monitorowania sprzedaży i zysków.

Optimus
Analizy
transakcji
Optimus Analizy transakcji daje natychmiastowy dostęp do
raportów poprodukcyjnych! Teraz w łatwy sposób możesz
sprawdzić faktyczne koszty produkcji. Moduł przedstawia dane
w formie graficznej lub tabelarycznego raportu i pokazuje czasy
rzeczywiste produkcji oraz zużycie materiałowe (dane zebrane
z terminali produkcyjnych). Każdy raport zawiera rozbudowany
system filtrowania oraz zawiera zestaw istotnych opcji, co
pozwala uzyskiwać najbardziej potrzebne informacje w danym
okresie czasu.

Optimus Przegląd
zadań aktualnych
Aktualny podgląd zadań produkcyjnych, statystyki kosztowe i ilość pracy
do wykonania to informacje, które pozwalają na pełny monitoring działania
drukarni.
Widok jest nieustannie uaktualniany i pokazuje zdarzenia produkcyjne
i zużycia materiałowe jakie powstają w aktualnej produkcji. Dodatkowo
w osobnym oknie mamy dostęp do podglądu zatwierdzonych zleceń
oczekujących na produkcję. Pełna transparentność znacznie ułatwia
zarządzanie pracą każdej drukarni.

Optimus Vision
wskaźniki biznesowe
Optimus widzi potrzebę dostarczenia kompletnych i jak najlepszych narzędzi dla branży poligraficznej. Dlatego
nawiązaliśmy współpracę z Vision in Print – brytyjską organizacją promującą zarządzanie produkcją metodą Lean.
Optimus Vision został zaprojektowany, aby przekazać całą bazę informacji metodyki Lean do systemu Optimus,
łącząc pełny monitoring pracy drukarni oraz możliwości nieustannego usprawniania procesów produkcyjnych.
Kluczowe Wskaźniki Wydajnościowe Lean dostępne są w widoku kokpitu zarządzania i zawierają:

• Produktywność maszyn
• Produktywność pracowników
• Efektywność zleceń
• Not Right First Time
• Wartość dodaną na pracownika
• Obroty magazynowe
• Zarządzanie powierzchnią budynku

Optimus POZWALA NA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE TWOJĄ FIRMĄ
W KAŻDYM ASPEKCIE JEJ DZIAŁALNOŚCI
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