eso/
Podnikový informačný systém eso/es
(eso/enterprise solution) je slovenský informačný systém pre riadenie podniku z kategórie ERP (Enterprise resource planning).

PRODUKTOVÝ LIST

Pre koho je
eso/es určený?
· Pre podniky očakávajúce od informačného systému

optimalizáciu procesov, vyššiu automatizáciu
a produktivitu s podporou metód štíhlej výroby.

· eso/es je vhodný pre stredné a veľké priemyselné

a potravinárske podniky, obchodné a distribučné
spoločnosti či finančné inštitúcie.

· eso/es komplexne pokrýva procesy plánovania

a riadenia výroby, údržby, nákupu, skladovania
materiálu a výrobkov, ich expedície a predaja.
Všetko je zviazané s účtovníctvom pre dokonalé riadenie finančných tokov a firemný reporting.

Prečo ERP eso/es
Účelom implementácie eso/es je zvýšenie produktivity podniku, racionalizácia a zoštíhlenie výroby a získavanie kvalitnejších podkladov pre riadenie.
eso/es obsahuje optimalizačné algoritmy prioritizácie výroby,
ďalej optimalizačné algoritmy pre nákup a pre minimalizáciu skladových zásob.
eso/es je vytvorené s cieľom zvýšenia IQ podniku. V praxi to
napríklad znamená efektívnejšie:
zvládnutie väčšieho počtu zákaziek
skrátenie dodacích termínov voči zákazníkom
zvýšenie kvality dodávok

·
·
·

Informačné systémy ERP eso/es pracujú v cloude, bez potreby
lokálnych serverov, so zachovaním vlastných nastavení. Výhodou
cloud computingu je obrovská škálovateľnosť a elasticita, prístupnosť odkiaľkoľvek, eliminovanie nákladov na vlastné servery
a súvisiace služby a možnosť používať komplexný informačný
systém ako službu. Systém je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., a prevádzkovaný v prostredí profesionálne zabezpečeného dátového centra Perpetuus.

Výhody
Výborná funkcionalita zameraná na zvýšenie
produktivity podnikov.

· P okročilé metódy plánovania MRP, CRP. Podpora
Kanban, Supermarket.

· O ptimalizácia zabezpečenia výroby materiálom
a optimalizácia využitia výrobných kapacít.
Prioritizácia výroby.

· O ptimalizácia nákupu a zásob. Riadené sklady
(WMS).

· C RM pre obchodných zástupcov na tabletoch.
· V ýkonné a príjemné používateľské prostredie ERP
eso/es. Nič sa nezadáva do systému duplicitne,
rýchle prehľady, grafy, ganttove diagramy.

· M anažérsky Dashboard s Alert systémom. Základný
prehľad o stave podniku už za pár sekúnd.

· O bstaranie si informačného systému ako služby,
bez nutnosti úvodnej investície.
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Službu eso/es prevádzkuje spoločnosť HT Solution, s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., v dátovom centre Perpetuus.

eso/

PRODUKTOVÝ LIST

Špičková technológia

Výborný servis

· Moderný multiplatformový viacvrstvový ERP systém optimali-

· Vlastné riešenie umožňuje rýchlejšie reagovať na po-

zovaný pre prevádzku v Cloude.

· Vysoký výkon. Systém zvláda prácu niekoľkých stoviek použí-

žiadavky zákazníkov.

· Lokálna podpora. Stabilný tím konzultantov so skúse-

vateľov. Trojvrstvová architektúra riešenia umožňuje úspešne
nasadiť softvér tak v menšej obchodnej spoločnosti ako aj vo
veľkom podniku.

nosťami v danej oblasti komunikuje bez problémov
so zákazníkmi, aj v režime 24x7x365.

· Možnosť zvyšovať, ale aj znižovať, výkon IT infraštruktúry podľa

· Centrálna HW a SW infraštruktúra, jej zálohovanie

· Vysoká bezpečnosť údajov v informačnom systéme a ich ar-

· Výborné referencie.

potrieb, v závislosti od vývoja podniku.

a dohľad.

chivácia.
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