
Komplexní sledovatelnost 
dodavatelského řetězce v reálném  
čase

Spolupráce jednotlivých sítí

Odstranění slepých oblastí v toku 
informací

Zlepšení dostupnosti produktů

Zasílání prediktivních varování  
ihned při vzniku události

Harmonizace odlišných IT systémů

Přístup ke klíčovým informacím za 
provozu

Inteligentní dodavatelský  
řetězec v reálném čase ... 
sledovatelnost od výroby  
až ke spotřebiteli

Dodavatelský řetězec

Přehled v reálném čase

Kontrola nákladů

Průběžný rozvoj



Sledovatelnost v reálném čase
ZetesOlympus je inteligentní nástroj 
pro zajištění sledovatelnosti ve 
spolupracujícím dodavatelském řetězci, 
který podporuje provozní viditelnost 
v reálném čase a poskytuje přehled o 
kritických událostech a pohybech zboží, 
materiálu a vratných obalů v celé vaší 
komplexní síti partnerů a přepravců.

Sledování KPI dodavatelů v 
reálném čase / Prediktivní 
výstrahy

+
Větší % perfektních objednávek / 
Spokojenost zákazníků +

Větší efektivita a nižší 
náklady

• Prediktivní výstrahy při 
zpoždění, selhání a možných 
výpadcích

• Zvýšení prodejů díky menšímu 
podílu vyprodaného zboží

• Vyšší efektivita využití 
prostředků, zásob, call 
center, pracovních sil…

• Včasné, úplné a přesné 
dodávky

• Snížení nákladů/pokut za neplnění 
podmínek

• Snížení nákladů na 
nápravu problémů

• Optimalizace výkonu/využití 
dodavatelů

• Možnost dynamického přesměrování 
/přerozdělení objednávek

• Rychlejší řešení sporů 
a plateb

Webový přístup vám zajistí informace v kanceláři i na cestách.

Využijte výhody rychle a 
úsporně s nulovým rizikem 
pro již existující systémy.

• Spravujte klíčové výkonové faktory vašeho komplexního 
dodavatelského řetězce a udržujte si přehled (‘Big Picture’).

• Využijte prediktivní výstrahy a sledujte rizikové události, 
které mohou narušit stanovený časový plán.

• Využijte moderní IoT technologie ke sledování událostí na 
dálku.

• Budujte spolupráci mezi poskytovateli logistických služeb, 
přepravci a dodavateli.

• Využijte reporting podle specifických rolí a požadovaného 
stupně granularity.

• Zajistěte kompletní a přesnou sledovatelnost stavu 
jednotlivých objednávek a příchozích/odchozích dodávek 
vašeho komplexního dodavatelského řetězce.

• Nastavte si výstrahy pro konkrétní role účastníků a podle 
plánovaných milníků.

• Udržujte si neustálý přehled pomocí zabezpečeného 
přístupu k webovému portálu.

• Rozšiřte informační systémy účastníků ve 
vašem dodavatelském řetězci o přístup a 
filtrování dat klíčových událostí.

• Pomocí datového rozhraní ZetesOlympus 
harmonizujte a zobrazujte pouze ty 
údaje, které jsou pro jednotlivé účastníky 
relevantní.

• Zajistěte svoji investici i do budoucnosti 
prostřednictvím flexibility a škálovatelnosti 
umožňující budoucí rozvoj.

www.zetes.com

Maximalizace kvality plnění dodávek a efektivity dodavatelského řetězce

Vysoká agilita díky viditelnosti 360° a prediktivním výstrahám

Dejte svému týmu reporting přímo na míru

Přemostění a harmonizace odlišných informačních systémů
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