Możliwości systemu QcadooMES
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Qcadoo MES – aplikacja do zarządzania produkcją
•

przyjazne narzędzie do monitorowania,
planowania i zarządzania produkcją dla
małych i średnich firm

•

oprogramowanie w sieci, infrastruktura IT,
obsługa informatyczna, kopie bezpieczeństwa,
aktualizacje w abonamencie

•

dostępne przez przeglądarkę jako SaaS

•

•

szybkie i proste wdrożenie

•

łatwe w użyciu, zarówno dla administratorów,
jak i pracowników produkcji

integracja z najpopularniejszymi systemami
finansowo księgowymi (Optima, Enova365,
Subiekt, CDN XL), a także systemem Qguar.
Synchronizacja produktów, operacji
magazynowych, kosztów, zamówień klientów.

Dystrybuujemy
ponad

100 000

produktów

Posiadamy
sieć

200

salonów

W rankingu największych
grup zajmujemy
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Podstawowe funkcjonalności QcadooMES
•

Zlecenia produkcyjne

•

Zapotrzebowanie materiałowe

•

Dostawy i zamówienia

•

Zarządzanie podwykonawcami

•

Genealogia – rejestracja partii surowców i produktów

•

Planowanie zleceń produkcyjnych

•

Kalkulacje – koszty zlecenia – ludzie/maszyny/surowce

•

Rozliczenie produkcji

•

Rejestracja postępu produkcji

•

Technologie

•

Zarządzanie magazynami
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Integracja z enova365
Wymiana danych podstawowych. Dane z systemu enova365 na temat produktów, jednostek
i kontrahentów mogą być automatycznie synchronizowane z qcadoo MES. Możesz określić, które
grupy produktowe są widoczne dla systemu produkcyjnego, co jest surowcem czy półproduktem.
Przeliczniki jednostek dla każdego produktu będą automatycznie dodane do qcadoo MES. W drugą
stronę – produkty tworzone w qcadoo MES mogą być automatycznie zakładane w systemie
enova365 – może to być wykorzystywane przy tworzeniu i zaakceptowaniu technologii w qcadoo
MES.
Zamówienia klientów. Na bieżąco będziesz widział aktualny stan magazynu surowców,
magazyny działowe czy produkcję w toku. Koszty zleceń produkcyjnych będą aktualizowane na
podstawie realnych cen zakupu materiałów, a baza produktowa będzie zawsze aktualna. Nie
będziesz musiał więcej czekać na koniec miesiąca, aby poznać stan swojego magazynu surowców
czy rzeczywiste koszty zleceń produkcyjnych. Dodatkowo Twoja księgowa będzie miała mniej
pracy, ponieważ na bieżąco otrzyma dostęp do wszystkich dokumentów z produkcji.

Integracja magazynów
Wdrażając qcadoo MES nie musisz robić dodatkowej rewolucji zmieniając od razu program
Finansowo-Księgowy, który wykorzystujesz obecnie. qcadoo MES będzie wymieniać z Twoim
oprogramowaniem wszystkie niezbędne dane wymagane przy zarządzaniu produkcją takie jak
produkty, kontrahenci czy magazyny.
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Licencjonowanie i wdrożenie systemu qcadooMES

v

Oprogramowanie dostępne jest w modelu SaaS, w trzech pakietach licencyjnych:
BASIC, OPTIMAL oraz PRO, różniących się zakresem dostępnych funkcjonalności
w standardzie. Doboru odpowiedniej wersji możemy dokonać po wstępnym
rozpoznaniu potrzeb klienta
•

QcadooMES

•

Podstawowe
funkcjonalności

v

v

Miesięczne opłaty abonamentowe zawierają możliwość korzystania z odpowiedniej
ilości licencji użytkowników, utrzymanie środowiska, dostęp do aktualizacji
oprogramowania, wtyczek oraz wsparcie mailowe, CHAT online

•

Licencjonowanie i
wdrożenie

Wdrożenie systemu wyceniane jest po wstępnej analizie. W ramach wdrożenia
i rozwoju aplikacji możliwe jest wykonanie integracji z zewnętrznym
oprogramowaniem, migrację danych, modyfikacje związane ze specyficznymi
wymaganiami klienta
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Więcej informacji:

Miłosz Nowakowski
tel.: +48698651526
milosz.nowakowski@komputronik-biznes.pl

linkedin.com/company/komputronik-biznes
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