Specializuotas mados ir
tekstilės sprendimas

PORINI pramonės specifinės funkcijos

Visapusiškas ir pritaikomas verslo programinės įrangos sprendimas,
kuris visiškai atitinka nuolat kintančius tekstilės, drabužių, mados,
avalynės ir aksesuarų pramonės reikalavimus ir leidžia dirbti visoje
tiekimo grandinėje sinchronizuotu, suderintu ir vientisu režimu.

Klientams reikalingi vertikalūs sprendimai

PORINI 365 ERP sprendimas padengia sudėtingiausius
reikalavimus, susijusius su prekių kodavimo atsekamumu ir procesų
lankstumu, kompanijoms, gaminančioms ir parduodančioms mados
ir aprangos gaminius, nuo pluoštų iki verpalų, pramoninių audinių,
namų tekstilės, kilimų, drabužių, avalynės, dizainerių kolekcijų ir
mados aksesuarų.arų.

Tekstilė

Drabužiai

Mada

Aksesuarai

Avalynė

Mažmena

Iššūkiai
Vieni pagrindinių mados ir tekstilės pramonės iššūkių – pasaulinės
konkurencijos skatinamas greitas gaminių paleidimas į rinką
bei atsirandantys sunkumai dėl tiekimo grandinių išsklaidymo ir
nuolatinių kompanijų susijungimų. Šiai pramonei priklausančios
kompanijos, turi rasti būdą, kaip greitai patenkinti reikliausių klientų
poreikius bei išlikti pelningais. Dažnai kompanijos susiduria su dar
vienu iššūkiu – fragmentuotomis informacinėmis sistemomis, kurios
nepajėgios valdyti kelis skirtingus to paties gaminio variantus, kas
žymiai sumažina lankstumą ir aiškumą valdant verslo procesus.
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PORINI sprendimas

Pagrindinis:

PORINI 365 ERP sprendimas, turintis patikimas pramonės specifines
funkcijas, lengvai prisitaiko prie nuolat kintančių verslo reikalavimų,
kas leidžia efektyviai dirbti visose kliento verslo srityse. Dėl didelio
lankstumo sprendimas visiškai patenkina mados ir tekstilės
pramonės šakos specifiką.

Sprendimas realizuotas trijuose moduliuose

Pagrindinis

Paskirstymas

•

Struktūrizuotas produkto apibrėžimas;

•

Techniniai mados ir tekstilės duomenys;

•

Spalva, spausdinimo raštas, audimo raštas, variantų valdymas;

•

Dydžio matrica;

•

GTIN, NRF katalogas.

Pardavimai ir paskirstymas:

Gamyba

•

Pardavimo ir pirkimo užsakymai (Papildomi Porini 365 VVS
atributai ir tipai);

•

Drabužių pagal dydžių matricą pardavimo ir pirkimo užsakymai;

•

Pardavimo užsakymų rezervacijos pasiūlymas;

•

Pirkimo ir pardavimo bendriniai užsakymai;

•

Kolekcijos ir išskirtinumo valdymas.

Gamyba:
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•

Komplektavimo specifikacijos šablonas (angl. BOM template),
dydžių matricos valdymas;

•

Maršruto šablonas (angl. Route template);

•

Gamybos užsakymų grupavimas (pagal modelį, spalvą,
dydžių matricą);

•

Subrangovų paslaugų valdymas;

•

MES sąsajos įrankis.
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Naudos
Pagrindiniai PORINI privalumai, integruojant šį sprendimą su
Microsoft Dynamics 365 for Operations:

06

Panaudojama geriausia didžiųjų mados industrijos
įmonių praktika;

01

Sumažinamas gamybos laikas;

07

Sumažinamos projektų kainos;

02

Padidinamas efektyvumas (įvairiose srityse);

08

Vienas sprendimas tinka visoms sritims, ir įvairiems
verslo modeliams;

03

Patobulinamas klientų aptarnavimas;

09

Vieninga duomenų bazė visos įmonės mastu;

04

Pagerinama visų procesų kontrolė (kokybės, atsargų,
kainų ir t.t.);

10

Pilnas produktų atsekamumas viso gamybos
proceso metu;

05

Gaunamos papildomos žinios iš konsultantų, kurie
dirba šioje srityje virš 20 metų;

11

Sprendimą galima lengvai pritaikyti prie kintančio
organizacijos dydžio, rinkos pokyčio ar naujų
verslo modelių.
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Apie PORINI
Įkurtas 1968 m. Komo mieste, Italijoje. Įmonė specializuojasi VVS sprendimų
ir konsultacijų paslaugų, susijusių su mados, drabužių, tekstilės ir mažmeninės
prekybos įmonėmis, srityje. Metams bėgant PORINI išplėtė patirtį plėsdama savo
portfelį naujais sprendimais skirtais vidutinėms ir didelėms įmonėms.

Columbus Lietuva
+370 37 750 565
info.lt@columbusglobal.com
www.columbusglobal.com/lt
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Apie Columbus:
Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame pasaulyje. Įmonė siūlo platų sprendimų paketą, pasižymintį giliomis
maisto pramonės, gamybos ir prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą įrodo Columbus patirtis sukaupta per 30 metų, aptarnaujant daugiau
nei 5 000 klientų visame pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių verslo valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda
ambicingoms įmonėms užtikrinti savo verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu. www.columbusglobal.com/lt
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