
End-to-end-supply chain-synlighed 
i realtid

Kollaborativ på tværs af komplekse 
netværker

Fjern oplysningssiloer

Øg produkttilgængeligheden

Modtag prædiktive advarsler,  
når de indtræffer

Harmonisér uforenelige it-systemer

Få adgang til vigtige oplysninger, 
når du er på farten

Kollaborativ, realtids 
supply chain intelligence 
... til end-to-end-styring 
og synlighed

Supply Chain-netværk

Indblik i realtid

Omkostningsstyring

Fortsat forbedring



Supply Chain-synlighed  
i realtid
ZetesOlympus er et værktøj 
til kollaborativ supply chain 
intelligence, der muliggør 
driftsmæssig synlighed i realtid og 
advarer om kritiske hændelser og 
lagerflow på tværs af dit end-to-end-
partner- og karrierenetværk.

Sporing af leverandør-KPI i 
realtid/prædiktive advarsler + Større % Perfekt ordremængde/

kundetilfredshed + Større effektivitet 
og færre omkostninger

• Prædiktive advarsler om 
hændelsesforsinkelser, fejl og 
potentiel forstyrrelse

• Øget salg via færre hændelser 
med tomt lager

• Forbedret 
ressourceeffektivitet, lager, 
call-centre, arbejde ...

• Forbedret OTIF-opnåelse 
(komplet og til tiden)

• Mindsket ikke-komplians 
omkostninger/bøder

• Færre hjælpeomkostninger 
ved afbrydelser

• Optimeret leverandørydelse/
anvendelse

• Dynamisk omdirigering af ordre/
• aktivering af genallokering

• Hurtigere løsninger og 
betalinger ved stridigheder

Internetbaseret adgang giver oplysninger på dit skrivebord eller mens du er på farten

Gør brug af fordelene hurtigere 
og mere omkostningseffektivt 
med nul risiko for de 
eksisterende systemer.

• Håndter kritiske ydelsesproblemer på tværs af dit udvidede 
supply chain-netværk med “det overordnede billede”-synlighed

• Modtag prædiktive advarsler for at se risikohændelser, der 
kunne forstyrre planerne.

• Afvej IoT-teknologi til ekstern hændelsesfangst

• Skab samarbejde mellem logistikudbydere, fragtfirmaer og 
leverandører.

• Brugertilpassede instrumentpaneler til specifikke roller og 
granularitet i rapportering.

• Opnå komplet og nøjagtig synlighed i individuelle ordre og 
indgående/udgående leveringsstatusser på tværs af din end-
to-end-supply chain.

• Finjuster advarsler til specifikke interessentroller og i 
overensstemmelse med planlagte milepæle.

• Hold dig opdateret via sikker og nem adgang til 
internetportalen.

• Juster dine supply chain-partneres 
oplysningssystemer for at få adgang til 
og filtrere kritiske hændelsesdata.

• Kommuniker med ZetesOlympus’ 
datahub for at harmonisere og 
vise, hvad der er relevant for dine 
interessenter.

• Gør din investering fremtidssikker 
via fleksibilitet og skalerbarhed for at 
imødekomme morgendagens krav.

www.zetes.com

Maksimering, perfekt ordreindfrielse og supply chain-effektivitet

Vær smidig med 360° synlighed og prædiktive advarsler

Styrk dit team med brugertilpassede instrumentpaneler

Byg bro og harmonisér uforenelige oplysningssystemer
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