
 
  


    
WorkCube SCM modülü, en etkin ve optimum maliyetle ham madde, ürün ve hizmet alabilmek için iﬂletmelerin
sat›nalma iﬂlemlerini on-line yönetmelerini sa¤lar. Otomatik iﬂ ak›ﬂ onay›, elektronik veri transferi (XML ve EDI dahil),
e-mail, otomatik fax ve elektronik kataloglar kullanarak sat›nalma iﬂlemlerini h›zl› ve pratik bir biçimde yapmay› sa¤lar.
WorkCube SCM modülü ile iﬂletme içerisindeki tüm harcamalar daha kolay ve etkin bir biçimde yönetilir. SCM
modülü tedarikçiler ile olan iliﬂkileri geliﬂtirmenin yan›s›ra sat›nalma maliyetlerini belirgin bir biçimde düﬂürür.

 

 

 





  

 

 
• Detayl› tedarikçi bilgi giriﬂi • Çok katmanl› ve kullan›c›l› iliﬂki
• Göreve ve role özel interaktif üyelik • Kontakt yönetimi
• Grupland›rma • Kullan›c› eriﬂim ve yetki yönetimi

 

• Detayl› ürün bilgi giriﬂi • S›n›rs›z say›da ürün ve varyasyon
deste¤i • S›n›rs›z say›da s›n›fland›rma ve tasnif • S›n›rs›z derinlikte
ürün hiyerarﬂisi • Ürün fiyat listeleri • Ayn› ürüne farkl› fiyat
deste¤i • Detayl› ürün içeri¤i

 

• Yüksek kaliteli teklif haz›rlama • Teklif prezantasyonlar›
• Kota oluﬂturma • Ürün konfigürasyonlar› • Otomatik
fiyatland›rma • Detayl› teklif takibi


• Kota yönetimi • On-line sipariﬂ alma/verme • S›n›rs›z say›da
fatura ve teslimat adresi giriﬂi • S›n›rs›z say›da sipariﬂ
kategorizasyonu • Detayl› sipariﬂ durum takibi • Teslimat tarihi
hesab›

 
• Depo baz›nda stok yönetimi • Farkl› ürün gruplar› için farkl›
stok stratejileri • Minimum stok / minimum sipariﬂ miktar›
hesab›

 
• 7/24 self servis ürün konfigürasyonu • Kolay anlaﬂ›l›r grafik
arayüz • Konfigürasyon kurallar› ve hiyerarﬂisi yaratma

 

• Ürün a¤açlar›, • iﬂ istasyonlar›, • Ürün reçeteleri • Ürün rotalar›
• Üretim planlama • Malzeme ve hammadde ihtiyaç planlar›
• Üretim emirleri • Tedarik zinciri ile tam entegrasyon

  
• ‹ﬂ süreçlerini planlama • Onay ve yönlendirme mekanizmas›
yaratma • Proseslerin otomatik olarak sonuçland›r›lmas›
• Kullan›m› kolay sürükle b›rak arayüz

 
• ‹ﬂ program› oluﬂturma • Görevlendirme • Dökümantasyon
• Proje bütçesi oluﬂturma • Zaman çizelgesi • Otomatik
bilgilendirme • Görev hiyerarﬂisi yaratma • Kapsaml› proje
takibi • Di¤er modüller ile tam entegrasyon • Proje raporlar›


• Sözleﬂme içeri¤i oluﬂturma • Garanti yönetimi • Sözleﬂme
takibi • Sözleﬂme üzerinden çok kanall› sipariﬂ ve sat›nalma
• Ayn› accountla s›n›rs›z sözleﬂme

 
• Evrensel kataloglama yetene¤i • Çoklu format deste¤i
• Özelleﬂtirilmiﬂ arﬂiv eriﬂimi • Etkili ve merkezi stoklama ve
yönetim


• ﬁirket kurallar› • Standart uygulamalar • ﬁirket yönetmelikleri
• Haber oluﬂturma • Kullan›c›ya özel haber yay›n›


• E¤itim içeri¤i oluﬂturma • On-line kurs baﬂvurusu ve kay›t
• On-line kurs • On-line test • Çoklu dil deste¤i • Detayl›
arama • Özelleﬂtirilmiﬂ eriﬂim

 

• H›zl› mesaj • Chat • On-line statü göstergesi • Mesaj adres
defteri • Konuﬂmalar› text olarak kaydetme • Konferans görüﬂme
• Sesli ve görüntülü chat fonksiyonu

 





 


 


 


 










• Tedarikçiye özel içerik yay›n› • Özelleﬂtirme kurallar› oluﬂturma

  

• Tedarikçi performans› • Stok devirleri • Sipariﬂ teslim zaman
bilgileri • Sat›nalma maliyetleri • En çok sat›n al›nan ürünler •
En çok sat›nalma yap›lan tedarikçiler



 



 




Not: WorkCube Retail Çözümü içerisinde yer alan SCM ürünü
ayr›ca kampanya, raf yönetimi, depo yönetimi gibi farkl› modüller
de içermektedir.

 












 





 

 









 



















 











  
     


 

  



 







  






 














 








  

 

• Web den çok kanall› eriﬂim
• Ölçeklenebilirlik • Bir kerede sign-on
• Güvenlik • Süreklilik • Geliﬂtirilmeye aç›k yap›

www.workcube.com, workcube@workcube.com
Tel: 0216 428 39 39 (pbx) Katip Salih Sokak No:38, 34718 Koşuyolu - İstanbul

