ERP СИСТЕМА
ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗАПАСИТЕ

ИНТЕГРАЦИЯ НА
МАТЕРИАЛНАТА ОТЧЕТНОСТ
С ПРОИЗВОДСТВОТО

ИМПОРТ
ИМПОРТИРАНЕ
НА СТРУКТУРАТА
НА ПРОЕКТА И ЧЕРТЕЖИ
ОТ CAD СИСТЕМА

КОНСТРУИРАНЕ
КОНСТРУИРАНЕ НА
ВЪЗЛИТЕ
- ПРОЕКТА/МАШИНАТА

СЧЕТОВОДСТВО
ВСИЧКО НЕОБХОДИМО
ЗА СЧЕТОВОДНАТА
ОТЧЕТНОСТ

ТЕХНОЛОГИЗИРАНЕ

ОБХВАТ

МОНТАЖ
ТЕХНОЛОГИЗИРАНЕ
И СЛЕДЕНЕ НА ПРОЦЕСА
НА МОНТАЖ

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ С МАТЕРИАЛ,
ОПЕРАЦИИ И НОРМО-ВРЕМЕ

ПОРЪЧКИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ
ПЛАН СЕ ОБЕЗПЕЧАВА
С МАТЕРИАЛИ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА
НА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ФАКТИЧЕСКИЯ ПЪТ
НА ИЗДЕЛИЕТО ДО
ПОЛУЧАВАНЕТО МУ В СКЛАД

ДОСТАВКИ
КОНТРОЛ НА ВХОДЯЩИЯ ПОТОК

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА

ПРОИЗВОДСТВЕН
ПЛАН

WorkStream събира всички оперативни
данни от предприятието и ги превръща
в структурирана информация, която
да служи за вземане на информирани
решения. Вашето производство вече
не е черна дупка, в която не можете да
видите нищо.

ТЕКУЩО
ПРОИЗВОДСТВО
ТРУДОВИ РЕСУРСИ
И МАШИНИ
СЧЕТОВОДНИ
ДАННИ
МАТЕРИАЛНИ
ЗАПАСИ
ПРОЦЕСИ С ВАШ ДИЗАЙН

Една от иновациите на WorkStream е дизайнера
на бизнес процеси. Какво означава това за вас?
Независимо каква е вашата организационна и
производствена структура, колко цеха имате, дали
имате система за одобрения или какви длъжности
имате, то системата може да се нагоди към тях, а не
вие към системата. Дизайнерът на бизнес процеси
гарантира, че системата ще може да отговори на
вашите изисквания сега и на промените в бъдеще.

ИНФОРМАЦИЯ
прогрес на поръчки,
натоварване, себестойност,
складови наличности,
финансови показатели,
производителност на
работниците

РАБОТА С БАРКОД

Една от естествените трудности при производството е,
че служителите не могат да работят с мишка и клавиатура.
Бавно е и трудно.
Затова WorkStream притежава иновативната
характеристика за работа изцяло с баркод четци в
производствените цехове. Системата знае всяко едно
сканиране на баркод какво означава: приемане в цех,
включване в задание на работник, изпращане към
външен подизпълнител, окачествяване и т.н.
Лесно, бързо и безценно от гледна точка
на проследяемостта на всеки един елемент от вашата
поръчка.

BUSINESS INTELLIGENCE

Какво прави една система добра?
Функции, които отговарят на вашите изисквания.
А какво прави една добра система незаменима?
Справките, разбира се.
Без добри справки в реално време една система не може да
свърши цялостно добра работа. Справките са изключително
важна част, защото те дават основа за добри управленски
решения. Ние разбираме това и предлагаме богат набор
от справки по ваш дизайн, които могат да се ползват през
системата, през уеб браузър или таблет, където и да сте.

Цялостна система без компромиси
WorkStream е интегрирана система от висок клас за управление на предприятия
в сектор металообработване.
Резултат е от 20 годишен опит и използването на новите технологии и променя начина, по който
една софтуерна система подпомага управлението на вашето предприятие, чрез използването на
процесен подход.

ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА

• Дългосрочна приложимост: възможност да настроим системата според промените във вашия
бизнес, за да може тя да расте и да се променя заедно с вас.
• Контрол върху процесите и анализ: във всеки един момент знаете каква част
от процеса е завършена и за колко време.
• Намалена администрация: работи се със задачи с ясни отговорници, а не само
с функции.
WorkStream не е универсална ERP система, а е предназначена само за металообработване. Така
можете да очаквате, че системата ще отговаря изцяло
на спецификата на вашия бизнес, без компромиси.
Ако използвате WorkStream, то ви трябва единствено CAD система и евентуално CRM. Всички
останали функции са предмет на нашата система и са направени по начин, който да отговаря на
спецификата на производството. Уникалната ни функция за работа с баркод улеснява работата
максимално и позволява проследяването на прогреса на производството до най-малки детайли.
•
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕТАЙЛИ:

Многослойна архитектура: база данни, application server, user interface
Microsoft SQL Server
.Net 4.5
Windows Client с възможност за работа в локална мрежа и интернет
SOA – възможност за извеждане на някои функции през уеб интерфейс

БизнесСофт е една от първите софтуерни компании в България. Ние разработваме и внедряваме
цялостни софтуерни продукти за управление на бизнеса на строителни, производствени и търговски
фирми, както и специализирани модули. Наши клиенти са над 4000 фирми.
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