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Moderní Metody řízení výroby a logistiky
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na nejmodernější metody řízení výroby a logistiky. V semináři Vás provedeme novinkami v oblasti řešení SAP podporujících Industry 4.0
a zároveň Vám představíme nástroje pro efektivní plánování
a vyhodnocení efektivity výroby s využitím moderních platforem.
Na naší akci Vás seznámíme s novinkami, které pro podporu
podnikání v období, kterému se stále častěji říká průmyslová revoluce 4.0, nabízí ve svém systému společnost SAP.
itelligence, a.s. Vám bude prezentovat řešení, která je připravena implementovat ve prospěch zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.
seminář se koná dne 17. 5. 2016 v Praze v hotelu Holiday
inn Praha: na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha (parking
možný u hotelu nebo v podzemních garážích kongresového
centra) a 25. 5. v brně v hotelu Holiday inn brno: křížkovského 20, 603 00 brno (parking možný u hotelu), program
je plánován na 09:00 –13:00 hod. Pro účastníky je v průběhu
akce zajištěno občerstvení a na závěr oběd.
Za společnost itelligence, a.s. Vás na náš seminář srdečně zvu.
V Praze 22. 4. 2016
Ing. Rajmund Pavla
předseda představenstva itelligence, a.s.

PřiPravili jsMe Pro vás tento PrograM:
❶ industry 4.0 v Prostředí saP (Martin šindlář, 30 min)
Zvyšující se požadavky na produktivitu práce, kvalitu vyráběných produktů
a dodávaných služeb a na snižování nákladů na údržbu a provoz s sebou přináší potřebu neustále zvyšovat úroveň automatizace a robotizace výrobních
a logistických procesů. Pro efektivnější řízení jsou zapotřebí informace, pro
informace data, pro data senzory a robustní infrastruktura. Vítejte ve světě
Průmyslové revoluce 4.0, vítejte ve světě Internetu věcí.
❷ nové nástroje v oblasti Plánování a vyHodnocování
efektivity výroby (tomáš slamka, 20 min)
Plánování materiálových potřeb s využitím SAP HANA umožňuje spouštět
plánovací běh několikrát denně, čímž se dosáhne téměř reálné situace v dispozici materiálů. Disponenti mají k dispozici nové plánovací aplikace, kde
mohou vyhodnocovat a odhalovat nedostatečné pokrytí materiálů. Nástroje
podporují zvyšování efektivity výroby a stanovování hodnot KPI.
❸ escM a rozšířená realita v logistickýcH ProcesecH
(zdeněk sýkora, 30 min)
Supply Chain Execution platforma v sobě zahrnuje oblast plánování, orchestrace a realizace fyzického pohybu zboží. Toto řešení propojuje různé účastníky hodnotového logistického řetězce: výrobní společnosti, které dodávají
zboží, spediční firmy, které poskytují logistické služby, a konečné příjemce
zboží. Hlavními stavebními kameny Supply Chain Execution platformy jsou tři
oblasti řešení: Transportation Management, Extended Warehouse Management a Logistics Network, které jsou sloučeny do jediné platformy.
❹ nové Možnosti Při vývoji MobilnícH a PortálovýcH
aPlikací v Prostředí saP (Martin šindlář, 30 min)
Uvažujete o tom, jak zefektivnit komunikaci se zákazníky? Jak snížit interní
náklady na tuto komunikaci? Jak zpřístupnit zákazníkům data o aktuálním
stavu konkrétní výrobní zakázky, stavu výrobků na skladě? Nabízíme Vám
své zkušenosti s vývojem zákaznických portálů a mobilních řešení v prostředí SAP.
❺ koMPlexní sPráva oPrávnění (Martin chmelař, 20 min)
Ukázka kompletní platformy pro integrovaný přístup v oblasti řízení rizik a dodržování legislativních a korporátních pravidel.
❻ vytěžování faktur do saP (vladimír výborný, 20 min)
Snížení nákladů na zpracování faktur pomocí ABBYY Flexicapture for Invoices
v integraci na SAP.
Přednášky PřiPravily sPolečnosti:
itelligence, a.s.
Společnost se specializuje na poskytování moderních řešení a služeb v oblasti informačních
technologií a systémové integrace. Je globálním partnerem společnosti SAP.

registrace na seMinář:

saP se
Společnost SAP je světovou jedničkou v oblasti podnikového software a služeb souvisejících
se software.

Účast, prosím, potvrďte obratem nebo nejpozději do 10. 5. na e-mailové adrese:
registrace@itelligence.cz, kapacita semináře je omezena.

