ADAPTIVE USER EXPERIENCE (UX)
Przedsiębiorstwa produkcyjne starają się stale
poprawiać swoją skuteczność i dokładność operacyjną.
Efektywne wykorzystanie systemu ERP i rozwiązań
zarządzających łańcuchem dostaw przyczyniają się
do osiągania tego celu. Producenci stoją jednak
w obliczu wyzwań związanych z zatrudnianiem,
szkoleniem, restrukturyzacją, określaniem nowych ról
służbowych, fuzjami i przejęciami oraz dodawaniem
lub łączeniem zakładów. Aplikacje charakteryzujące
się niskim poziomem komfortu użytkownika zakłócają
ustanawianie najlepszych praktyk i procesów,
wdrażanie użytkowników oraz działania zmierzające
w kierunku poprawy skuteczności i dokładności
w miarę rozwoju firmy.
Celem utrzymania efektywności działania
użytkowników kluczowych aplikacji, takich jak ERP,
rozwiązanie musi dostosowywać się do preferencji
użytkowników, zmieniających się ról i standardów
organizacyjnych. Użytkownicy na stanowiskach

decyzyjnych wymagają informacji o kluczowych
wskaźnikach, powiadomień i odpowiednich analiz
w czasie rzeczywistym w celu bieżącego podejmowania
mądrych decyzji i realizacji powiązanych z nimi działań
biznesowych. Użytkownicy muszą również w sposób
dynamiczny mierzyć wyniki, współpracować z innymi
osobami zaangażowanymi w procesy biznesowe,
a także odnajdywać wyjątki i im zapobiegać.
Aby ułatwić dostęp do aplikacji, systemy ERP na
potrzeby produkcyjne oraz rozwiązania dotyczące
łańcucha dostaw powinny działać na standardowych
przeglądarkach oraz umożliwiać natywną obsługę
przez telefony komórkowe. Ponadto nowe interfejsy
użytkownika ostatecznie zastąpią te, które obecnie
cieszą się popularnością. W jaki sposób firmy
produkcyjne mogą zagwarantować, że nowe interfejsy
będą mogły być dostosowane do nowych potrzeb
użytkownika w miarę ich powstawania?

KORZYŚCI
Adaptive User Experience (UX) zapewnia przedsiębiorstwom produkcyjnym elastyczne i niezależne od urządzenia rozwiązanie z zakresu
doświadczeń użytkownika, wspierające personalizację każdej roli służbowej, czynności i użytkownika. Użytkownicy QAD Adaptive ERP
i innych aplikacji w chmurze QAD wykorzystują Adaptive UX do uproszczenia i przyśpieszenia realizacji zadań oraz zapewnienia, że osoby
decyzyjne mają dostęp do szczegółowych informacji opartych na analizach, dzięki którym mogą podejmować trafne decyzje. “Centra
Akcji” (ang. Action Centers) to intuicyjny sposób na podejmowanie działań biznesowych, współpracę, jak również odnajdowania wyjątków
i zapobiegania im. Dodatkowo UX zawiera wybór natywnych aplikacji mobilnych dla QAD Adaptive ERP i cechuje się elastycznością
w zakresie spełniania wymagań stawianych przez nowe interfejsy użytkownika w miarę ich powstawania. Użytkownicy mogą w łatwy
sposób spersonalizować sposób, w jaki korzystają z rozwiązania, poprzez zmianę menu, pól i innych atrybutów UX.
•

•

Poprawa produktywności użytkowników dzięki umożliwieniu
personalizacji UX opartej na roli służbowej przez samych
użytkowników.

przetwarzania zamówień i płatności.
•

Mniejsze koszty obsługi zamówień dzięki skróceniu czasu
i poprawie dokładności obsługi rutynowych zapytań oraz
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Unikanie nadużyć i zapobieganie podejmowaniu działań
przez nieprzeszkolony personel dzięki zabezpieczeniom
opartym na roli służbowej i procesie, które można
wykorzystać w procesach i atrybutach UX; administratorzy

ADAPTIVE UX
mogą kontrolować standardy dostępu i definicje ról
•

•

Szybkie dostosowywanie procesów biznesowych dzięki
elastycznym, wizualnym mapom procesów, które można
zmieniać i wykorzystywać do inicjowania odpowiednich
procesów.

Firma staje się bardziej opartą na danych dzięki dynamicznym
podglądom, pozwalającym zagłębić się w odpowiednie dane
i związane z nimi raportowanie w połączeniu z możliwością
tworzenia i modyfikowania wskaźników KPI.

PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA ADAPTIVE UXAPTIVE UX
Adaptive UX daje producentom wybór między HTML5 a natywnymi mobilnymi interfejsami użytkownika dla QAD Adaptive ERP
i powiązanych z nim rozwiązań. Dzięki UX użytkownicy mają dostęp do QAD Adaptive ERP i innych aplikacji w chmurze QAD
praktycznie z każdego miejsca na przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Główne cechy rozwiązania to:
•

•

•

Bezpieczeństwo: Czynność
zalogowania się użytkownika określa w oparciu o rolę służbową
- do których menu i “Centrów Akcji”
użytkownik ma dostęp. Użytkownicy
mogą mieć więcej niż jedną rolę
i mogą je zmieniać.
Personalizacja: Użytkownicy mogą
zmieniać pulpity, menu, zapisywać
“ulubione”, upraszczać formularze,
ukrywać i przywracać pola,
dostosowywać panele i zapisywać
widoki dla potrzeb własnych
i innych osób.

podejmować odpowiednie
działania w odpowiednim czasie.
Na Osi Aktywności (Activity Feed)
utrzymywana jest pełna ścieżka
audytu w zakresie działań, co pomaga
odpowiadać na pytania i wykrywać
przyczyny stojące u źródeł błędów lub
wyjątków.
•

Centra Akcji: Pierwszą rzeczą,
jaką wielu użytkowników widzi
w pracy, jest ich Centrum Akcji.
W oparciu o wbudowane mechanizmy
analityczne (ang. Embedded Analytics)
użytkownicy mogą śledzić wskaźniki
KPI w czasie rzeczywistym, które są
określane przez rolę. Wskaźniki te
można również w łatwy sposób
modyfikować. W przypadku
wystąpienia warunku wyjątku
użytkownicy mogą
wczytać się we właściwe dane
i wyeksportować odpowiednie
informacje do pliku PDF lub Excel,
a następnie go udostępnić. W Centra
Akcji wbudowano narzędzia do
współpracy, powiadomienia i alerty,
które pomagają użytkownikom

Mapy procesów: Podczas gdy stali
użytkownicy często dostosowują UX
do własnych potrzeb, użytkownicy
rzadziej korzystający z rozwiązania
często polegają na standardowych
lub przedefiniowanych menu.
W Adaptive UX wbudowano mapy
procesów, które można dostosować
do własnych potrzeb, dzięki czemu
użytkownicy mogą wizualnie poznać

klikając na dany proces na mapie
•

Oparcie na roli służbowej: TW
Adaptive UX zawarto ponad 40
standardowych menu i pulpitów
opartych na roli służbowej,
z czego niemal połowa obejmuje
kompleksowe procesy biznesowe.
Gotowe rozwiązania oparte na roli są
dedykowane pracownikom działów
sprzedaży, obsługi, zaopatrzenia,
zakupów, zarządzania aktywami,
finansów, struktur produktów i innych.

•

Przeglądanie i raportowanie danych:
Na każdym ekranie automatycznie
zawarto powiązany z nim podgląd,
umożliwiając użytkownikom
szybkie przeglądanie, filtrowanie
i raportowanie danych bazowych.
Mogą również łączyć źródła
danych w czasie rzeczywistym
i eksportować dane. Ponadto
przeglądy wymagające znacznych
ilości danych są przetwarzane przez
tzw. jezioro danych (ang. data lake),
co zapewnia szybkie działanie.

Wyłczny dystrybutor QAD W Polsce:

swój obszar zadaniowy (ang. work
stream) w zakresie jego interakcji
z menu. Mogą również uzyskać
dostęp do potrzebnych im funkcji,

ul. Legnicka 55F
54-203 Wrocław
Telefon: +48 71 889 05 60
E-mail: dsr@dsr.com.pl

www.dsr.com.pl

Copyright © 2019 QAD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Słowa i znaki graficzne wykorzystane w dokumencie to znaki handlowe i/lub
zarejestrowane znaki handlowe QAD oraz/bądź jego oddziałów i filii. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie
należą do odpowiednich właścicieli.

www.qad.com 100 Innovation Place, Santa Barbara, CA 93108
2 of 2

