
רשת שרשרת האספקה

תובנות בזמן אמת

בקרה על עלויות

לשיפור רציף

נראּות של שרשרת האספקה מקצה-לקצה 
בזמן-אמת

שיתוף-פעולה בין רשתות נפרדות 
ומורכבות

לא עוד איי-מידע נפרדים

שיפור בזמינות מוצרים

התרעות על ארועים בלתי צפויים מייד עם 
התרחשותם

תיאום מלא בין מערכות מידע נפרדות

גישה למידע קריטי תוך כדי תנועה

בינה עסקית אינטגרטיבית 
בזמן אמת לשרשרת 

האספקה
... לבקרה ונראּות מקצה-

לקצה



נראּות של שרשרת האספקה 
בזמן-אמת

ZetesOlympus הוא כלי בינה-עסקית 
שיתופי לשרשרת האספקה, המאפשר 
נראּות תפעולית בזמן-אמת והתרעות 
הקשורות לאירועים קריטיים ולתנועות 

מלאי מכל רחבי שרשרת האספקה 
המורחבת שלך, מקצה-לקצה.

גישה מבוססת-אינטרנט מספקת לך מידע גם היישר לשולחנך וגם כשאתה בדרכים.

ליהנות מהיתרונות במהירות, באופן חסכוני וללא שום סיכון למערכות הקיימות

ניהול בעיות ביצועים קריטיות בכל חלק ברשת המורחבת של 	 
שרשרת האספקה שלך בעזרת נראּות מלאה של 'התמונה 

.)'Big Picture'( 'הכוללת

חיזוי חריגות/אירועים בסיכון שעלולים לשבש את לוחות 	 
הזמנים המתוכננים.

מינוף טכנולוגיית IoT )האינטרנט של הדברים( לתיעוד אירועים 	 
ממרחק.

בניית שיתוף-פעולה בין ספקי שירותים לוגיסטיים, מובילים 	 

התאמה ייעודית של מסכי בקרה לתפקידים ספציפיים ולרמת 	 
הפירוט הנדרשת בדו"חות.

נראּות מלאה ומדויקת של הזמנות פרטניות ושל סטטוס 	 
משלוחים נכנסים/יוצאים בכל רחבי שרשרת האספקה שלך, 

מקצה-לקצה.

התאמה מדויקת של ההתרעות לצרכים של בעלי תפקידים 	 
ספציפיים ולאבני דרך מתוכננות.

להישאר מעודכן תמיד ובכל מקום, הודות לפורטל רשת 	 
מאובטח ונגיש. 

מינוף מערכות המידע של שותפים 	 
בשרשרת האספקה שלך לגישה ולסינון 

של נתוני אירועים קריטיים.

התחברות בממשק למרכז הנתונים של 	 
ZetesOlympus כדי לתאם בין מערכות 

ולהציג לבעלי התפקידים שלך את מה 
שרלוונטי להם.

הבטחת מוכנות-לעתיד של ההשקעה 	 
שלך הודות לגמישות וליכולת-ההרחבה 
של הפתרון, שיאפשרו עמידה בדרישות 

המחר.

www.zetes.com

לעמידה מושלמת באספקת הזמנות וליעילות בשרשרת האספקה

גמישות בעזרת נראּות של 360° וחיזוי חריגות

העצמת הצוות שלך באמצעות מסכי בקרה ייעודיים

גישור והשגת תיאום מלא בין מערכות מידע נפרדות

מעקב ביצועי ספקים / התרעות על 
שינויים בזמן-אמת +

שיפור % העמידה המושלמת באספקת 
הזמנות / שביעות רצון לקוחות + שיפור היעילות והפחתת העלויות

התרעות על שינויים באירועים כגון 	 
עיכובים צפויים, תקלות צפויות 

ושיבושים פוטנציאליים

הגדלה של המכירות הודות להפחתת 	 
הצורך במלאי-עודף

שיפור ביעילות השימוש 	 
במשאבים, המלאי, מוקד 

השירות, כוח האדם...

 	 OTIF גידול בהשגת תוצאת
)on-time-in-full = במלואם-ובזמן(

הפחתה בעלויות/קנסות על אי-עמידה 	 
בדרישות

הפחתת קנסות ופיצויים בגין 	 
שיבושים

ביצועים מיטביים/שימוש מיטבי של 	 
ספקים

 יכולת דינמית לניתוב-מחדש/	 
הקצאה-מחדש של הזמנות

שיפור המהירות ביישוב 	 
מחלוקות והתשלום עליהן
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