QAD ADAPTIVE ERP
Jedyną stałą w przemyśle produkcyjnym jest
zmiana. Napędza ją konkurencja. Technologia jest
dla niej paliwem. Rosnące tempo zmian wpływa
na rynki, na których działają producenci oraz na
metody produkcji.

jak dystrybutorzy wprowadzają na rynek nowe
wersje systemów ERP, ich dostosowanie do
unikalnych potrzeb sprawia, iż aktualizacje stają
się bardzo trudne. Każde dostosowanie musi
zostać przetestowane, przy czym wiele z nich się
zdezaktualizuje i będzie wymagało przebudowy.

O skuteczności systemu ERP świadczy jego
zdolność do reagowania na zmiany, do sprawnego
funkcjonowania w czasie i dalszego wspierania
nowych procesów biznesowych. Wiele tradycyjnych
systemów ERP nie było projektowanych z myślą
o zmianach i nie wspierają one specyficznych
funkcjonalności, unikalnych dla danego producenta.

Połączenie słabego początkowego dopasowania
i długoterminowego braku elastyczności
nieuchronnie prowadzi do potrzeby wprowadzenia
nowego systemu ERP, lecz - niestety - wielu
producentów powtarza „cykl śmierci” systemów
ERP poprzez inwestowanie w kolejne nieelastyczne
systemy ERP. Skutkuje to wyższymi kosztami
IT oraz, co ważniejsze, wyższymi kosztami
operacyjnymi, zwiększonym ryzykiem oraz brakiem
możliwości reakcji na zmiany i pojawiające się
szanse.

Aby pokonać te ograniczenia, tradycyjne systemy
ERP oparte są na dostosowaniu wymagającym
znacznego wkładu czasowego i finansowego
w zakresie ich wdrażania i utrzymania. W miarę

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ
Oprogramowanie QAD Adaptive ERP umożliwia producentom maksymalizację zwrotu inwestycji w system ERP poprzez
łatwe osiąganie wyższych poziomów dopasowania oraz szybkie reagowanie na zmiany w przyszłości. Oprogramowanie to
jest zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki branżowe producentów światowych oraz fachową wiedzę firmy QAD związaną
z daną branżą. Rezultatem jest szybsze tempo wdrażania i lepsze nieszablonowe dopasowanie.
•

Oprogramowanie QAD Adaptive
ERP zbudowane na platformie QAD
Enterprise Platform, ułatwia rozwój
i utrzymanie specyficznej i unikalnej
funkcjonalności, zapewniającej
producentom przewagę
konkurencyjną. Rozszerzenia
i nowe aplikacje można tworzyć
w środowisku niskokodowym/
bezkodowym. W przeciwieństwie
do inwazyjnego dostosowywania
(ang. intrusive customization), nie
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skutkuje to brakiem elastyczności
zakłócającym kolejne aktualizacje
systemu.
•

•

Wbudowana analityka dostarcza
osobom decyzyjnym
precyzyjnych informacji, które
skracają czas potrzebny na
podjęcie działania w oparciu
o zmieniające się dane
i konkurencyjne otoczenie.
Projekty ciągłego doskonalenia
z reguły skupiają się na wąskim
zbiorze procesów,
w wyniku których można uzyskać
największy zwrot z inwestycji.
Modułowa konstrukcja
oprogramowania QAD Adaptive
ERP pozwala klientom na wybór
tylko tych obszarów aplikacji,

które chcą zaktualizować - bez
potrzeby aktualizowania całej
aplikacji. To modułowe podejście
sprawia, że aktualizacje są
mniejsze, szybsze i prostsze.
•

•

Poprzez intuicyjną personalizację
oraz elastyczne nowoczesne
doświadczenie użytkownika,
oprogramowanie QAD Adaptive
ERP wspiera wymagania
biznesowe, preferencje i role
użytkowników.
Oprogramowanie Adaptive
ERP implementuje się szybko
i niezawodnie, szczególnie w
chmurze QAD oraz jest globalnie
wspierane przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu, przez
zaangażowany zespół ekspertów.

Jest to wielojęzykowe,
wielowalutowe, wielozakładowe
rozwiązanie zaprojektowane
w celu zaspokojenia potrzeb
światowych producentów - teraz
i w przyszłości.
Wyłączny dystrybutor QAD w
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