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OBJEDNÁVAJTE CHÝBAJÚCI TOVAR
BEZ ZBYTOČNÝCH PAPIEROVAČIEK
VĎAKA DIGITÁLNYM KATALÓGOM
Digitálne katalógy od itelligence* zvizualizovali a zjednodušili celý náš
proces evidencie nákupných požiadaviek. V prípade, že naši pracovníci
potrebujú hoci len obyčajné kancelárske potreby, jednoducho ich vložia
do košíka ako v e-shope a ich požiadavka putuje rovno na schválenie
nadriadenému, ktorý ich objedná.
Ing. Mária Hudecová, špecialista nákupu – senior, Nafta a.s.

▪ Neprehľadná evidencia nákupných požiadaviek

▪ Pôvodne riešená mimo ERP systém

▪ Množstvo zbytočných papierovačiek

▪ Časová náročnosť schvaľovania a spracovávania objednávok

Východisková situácia

▪ Digitálne katalógy

Riešenie

▪ Možnosť zobraziť obrázky nakupovaného tovaru súvisiaceho priamo
s daným kontraktom

▪ Možnosť vytvárať vzorové nákupné košíky slúžiace ako predloha pre
samotný nákup

▪ Eliminácia chybných objednávok

▪ Úspora papiera

Benefity

▪ Vynikajúca znalosť klientovho ERP systému pred realizáciou projektu

▪ Dlhoročné skúsenosti na trhu

Prečo NTT DATA Business Solutions?

CASE STUDY

* Since April 1, 2021 itelligence is operating as NTT DATA Business Solutions

Spoločnosť:  Nafta a.s.
Odvetvie:  Ťažba ropy
Produkty:   Skladovanie a budovanie podzemných zásobníkov
zemného plynu na Slovensku, prieskum a ťažba  uhľovodíkov
Počet zamestnancov: 500+
Tržby: 145 757 000 € (2018)
Sídlo: Bratislava, Slovensko
Web stránka:  www.nafta.sk
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Nafta a.s. už nakupuje chýbajúci materiál moderne
Pred začiatkom projektu mala spoločnosť Nafta a.s.
evidenciu požiadaviek na nákup riešenú mimo ERP systém.
V samotnom ERP systéme dokonca nebol nákupný proces
(objednávka, príjemka) vôbec evidovaný. Nachádzala sa v
ňom len likvidovaná došlá faktúra v module SAP FI.

Našou úlohou bolo vyvinúť riešenie, ktoré by zabezpečilo
prehľadné evidovanie nákupných požiadaviek a následne aj
kompletného nákupného procesu vrátane schvaľovania
požiadaviek v ERP systéme. A to všetko tak, aby
zamestnanci ušetrili  pri spracovávaní dát čo najviac času.

Predstavujeme vám Digitálne katalógy (DK)
Vďaka Digitálnym katalógom vznikne grafická nadstavba
nad vašimi nákupnými kontraktmi, v ktorej môžete vytvárať
nákupné košíky založené na podobnom princípe ako
poznáme z e-shopov. Rozdiel je len v tom, že do košíka
vkladáte objednaný tovar už zo sortimentu konkrétneho
kontraktu. Košík s týmto vloženým tovarom je následne
použitý ako referencia pre štart celého nákupného procesu,
v rámci ktorého sa najprv odošle požiadavka na objednávku.
Po jej schválení kompetentným pracovníkom sa vystaví
oficiálna objednávka, príjemka a napokon faktúra.

Nižšia spotreba papiera je len jednou z mnohých výhod DK
Vďaka Digitálnym katalógom je spracovávanie žiadostí na
objednávanie tovarov v papierovej  forme minulosťou. Ich
najpodstatnejšou výhodou  je však možnosť grafickej
vizualizácie sortimentu nákupných kontraktov. Koncoví
užívatelia si môžu zobraziť obrázky jednotlivých materiálov
spolu
s ich textovými popismi. Pomocou nákupných košíkov si
potom vedia objednávať chýbajúci tovar. Ich požiadavky
totiž putujú priamo k určeným užívateľom, ktorí majú
oprávnenie ich ďalej spracovávať.

Prečo NTT DATA Business Solutions?
Firma NTT DATA Business Solutions uspela na základe
vynikajúcej znalosti ERP systému, ktorý pomáhala klientovi
úspešne implementovať pred týmto projektom. Vďaka
dlhoročným skúsenostiam v utilitnom odvetví dokázala
naplniť vysoké očakávania klienta.

https://www.linkedin.com/company/ntt-data-business-solutions/
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutions
https://twitter.com/ndbs_global?lang=de
https://www.youtube.com/c/NTTDATABusinessSolutions

