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ROZWIĄZANIA IT W ZARZĄDZANIU FIRMĄ
Oprogramowanie firmy Sadowski Software łączy w sobie nowoczesność rozwiązań z kompleksowością ich zastosowania. Jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zajmujących się produkcją
stolarki otworowej – okien, drzwi, rolet oraz dodatków. System Stolcad
Professional sprawdza się na wszystkich etapach zarządzania firmą
– począwszy od momentu otrzymania zamówienia, poprzez złożony
proces produkcyjny, aż po kompleksowe zaplanowanie transportu
oraz dostarczenie produktu finalnego do klienta. Współpraca z aplikacją Stolcad Mobile umożliwia dodatkowo monitorowanie przebiegu realizacji zlecenia z dowolnego miejsca na świecie.

Ponadczasowa uniwersalność
Stolcad Professional jest wygodnym narzędziem umożliwiającym
profesjonalne zarządzanie produkcją na wszystkich jej etapach.
Kompatybilność oprogramowania ze wszystkimi typami maszyn do
obróbki stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej, wspomaga technologiczną wszechstronność produkcji. Dostęp do szerokiego wachlarza
sterowników zapewnia owocną współpracę Stolcad Professional ze
wszystkimi, nawet najnowszymi modelami maszyn produkcyjnych.
Nowoczesne zarządzanie produkcją
Oprogramowanie umożliwia stosowanie kodów kreskowych na etykietach, których skanowanie przyczynia się do błyskawicznego przepływu informacji pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi a biurem.
Zaopatrzenie hali produkcyjnej w monitory zapewnia łatwy dostęp
operatorów poszczególnych stanowisk do indywidualnej listy elementów niezbędnych do wykonania. Zastosowanie takiego rozwiązania przyczynia się nie tylko do znacznego usprawnienia pracy,
lecz również do wprowadzenia ekologicznej produkcji „bezpapierowej” poprzez ograniczenie wydruków do minimum. Jest to możliwe
także w przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych, ważnego
dokumentu wymaganego przez Unię Europejską. System pomaga
również w sprawnym rozliczaniu pracowników hali produkcyjnej
metodą akordową. Dzięki umieszczeniu kodów kreskowych nie tylko
na etykietach produkcyjnych, lecz również na identyfikatorach pracowniczych, możliwe jest przypisanie grup elementów na podstawie
stanu na produkcji do skanującej osoby.
Strategiczne planowanie
Aby zapewnić produkcji optymalny przebieg, należy ją przedtem
odpowiednio zaplanować. Funkcjonalności oprogramowania Stolcad Professional umożliwiają precyzyjne wyznaczenie terminów realizacji zleceń na podstawie mocy przerobowych firmy. Ponieważ
system bazuje na wewnętrznym kalendarzu, użytkownik jest w stanie
przygotować realny harmonogram pracy dla swojego przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu z programami ERP, możliwe jest zaplanowanie wydatków związanych z zakupem potrzebnych komponentów. Ponadto oprogramowanie ułatwia przygotowanie produkcji
pod dostępną ilość transportów, zarządzanie kolejnością wywozu
a także sortowanie produktów według stanów zleceń oraz nazwisk

odbiorców. Stolcad Professional umożliwia kompleksowe zaplanowanie nie tylko samej produkcji, lecz także sprzedaży. Informacje
o prognozowanych datach rozpoczęcia lub ukończenia realizacji
zlecenia przekazywane są bezpośrednio do programów dealerskich. Na podstawie tych informacji, pośrednicy handlowi mogą podejmować decyzje np. o podziale całego zamówienia na mniejsze
partie w przypadku wydłużonego czasu oczekiwania.
Administrowanie punktami sprzedaży
Oprogramowanie umożliwia zarządzanie nie tylko procesami produkcyjnymi, lecz również siecią punktów handlowych. Przepływ informacji pomiędzy producentem a pośrednikami usprawni zastosowanie programu handlowego Dealer, który łączy się z systemem Stolcad
Professional za pośrednictwem internetowego serwera wymiany
danych. Dla pośrednika handlowego oznacza to duże ułatwienie
codziennej pracy, dla producenta zaś – pewność, że pośrednik dysponuje wyłącznie poprawnymi danymi, których zakres samodzielnie
wyznaczył umieszczając je na serwerze. Opisane rozwiązanie dotyczy użytkowników urządzeń desktopowych – co jednak przypadku
przedsiębiorców preferujących wygodne rozwiązania mobilne?
Niewielki gadżet – potężne narzędzie
Stolcad Mobile jest aplikacją przeznaczoną dla użytkowników takich
urządzeń, jak smartfon czy tablet, działających w oparciu o system
Android. Jest to wzorcowy przykład nowoczesnego spojrzenia na
oprogramowanie komputerowe służące do zarządzania zamówieniami, tworzenia ofert, kontaktu z klientami oraz czuwania nad realizacją zleceń. Korelacja aplikacji mobilnej z oprogramowaniem
Stolcad Professional pozwala na pełne sprzężenie z produkcją. Takie
rozwiązanie stwarza możliwość bezpośredniej wymiany informacji
w czasie rzeczywistym pomiędzy Stolcad Mobile a halą produkcyjną. Użytkownik może przesyłać zlecenia bezpośrednio na halę
a następnie monitorować proces realizacji zamówienia. Również
tworzenie gotowej oferty w aplikacji mobilnej przebiega dynamicznie. Unikatową funkcjonalnością jest możliwość manualnego podpisywania ofert na ekranie urządzenia mobilnego przy użyciu rysika,
dzięki czemu użytkownik wysyła do klienta podpisaną ofertę bez konieczności jej wydrukowania.
Sprytne rozwiązania
System Stolcad Professional wyposażony jest w specjalny panel administracyjny przeznaczony do zarządzania aplikacjami. Producent
stolarki otworowej, będąc właścicielem programu, staje się równocześnie jego jedynym administratorem. Wiąże się z tym możliwość
zarządzania dostępem użytkowników aplikacji do poufnych danych. Kluczową funkcją jest włączanie oraz wyłączanie użytkowników, która stwarza również możliwość decydowania o tym, z kim i na
jak długo podjęta zostanie współpraca.
Rozwiązania informatyczne przedstawione w artykule są z powodzeniem stosowane zarówno w średnich jak i dużych przedsiębiorstwach. Korzystanie z oprogramowania niesie możliwość zarządzania całym procesem produkcji przy pomocy jednego, prostego
w obsłudze narzędzia, jakim jest Stolcad Professional. Dokładniejszych informacji na temat oprogramowania firmy Sadowski Software
chętnie udzieli zespół kompetentnych doradców.
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