Effektivt produksjonsplanlegging
gir mer lønnsom drift

Skreddersydd it-verktøy for
produksjonsbedrifter
Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere
rutinepregede, manuelle prosesser og redusere tidsbruken på administrative
oppgaver drastisk. Systemet er skreddersydd for produksjonsbedrifter og
basert på det anerkjente forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV. Med
ProPlanner får du skreddersydd funksjonalitet uten store kostnader for å
spesialtilpasse en standardløsning.

• Gir mer effektiv produksjon
• Reduserer kapitalbinding i lageret
• Gir raskere levering og mulighet for økt
omsetning
• Gir deg tid til å fokusere på det som er
viktigst

“Med en eksplosiv økning i antall ordrer
trengte Kongsberg Electronics et godt
system for å håndtere produksjonen - og en
løsning som integrerte produksjonsstyring
og økonomistyring. Det fikk vi gjennom
ProPlanner”.
Erik Seterlund

Daglig leder, Kongsberg Electronics
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Pilaro ProPlanner er et effektivt
verktøy som vil forenkle og
forbedre produksjonsplanleggingen
og gi mer lønnsom drift.

ProPlanner gir bedre oversikt og kontroll med innkjøp,
lager og produksjon og rask tilgang til sentrale opplysninger. Dette gjør at man får bedre lagerstyring og frigjør
både kapital og tid.
ProPlanner har en rekke spesialfunksjoner i tillegg til
NAVs funksjonalitet:
• Behovsberegningen som lager produksjons- og
bestillingsforslag kommer med naturlige handlingsmeldinger.
• Prognosefunksjonaliteten er forbedret og man kan
også sende prognosene til leverandører.
• Du kan se fremtidig belastning i arbeidssenterne ut fra
prognoser og faktiske ordrer.
• Styringen av inngående og utgående logistikk er
forbedret.
• Du kan registrere faktisk tidsforbruk og gjøre
etterkalkulering.
• Du kan foreta avviksregistrering og måling av
leveringspresisjon.
• Servicemodulen er integrert i behovsberegningen.
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Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV (tidligere
Microsoft Navision) hjelper
mellomstore virksomheter i vekst
med å integrere data innen
økonomi, produksjon, distribusjon,
kundehåndtering og e-handel. Med
integrerte forretningssystemer og
velkjente brukergrensesnitt får du og
dine medarbeidere mulighet til å ta
forretningsbeslutninger med større
sikkerhet.
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Systemet inneholder
funksjonalitet for
komplett økonomistyring
og regnskapsføring, produksjonsplanlegging,
Supply Chain Managment, rapporterings- og
analyseløsninger, CRM og salg. Microsoft
Dynamics NAV har mer enn 80 000 brukere i
over 50 land.
• Synkroniserer salg, markedsføring og bestilling med
Microsoft Office-verktøy
• Identifiserer viktige kunder og tiltak for målrettet
markedsføring.
• Kommuniserer raskere og mer effektivt i verdikjeden,
selv om partnerne benytter et annet system
• Gjør det mulig å foreta endringer med øyeblikkelig
virkning
• Kan integreres med andre forretningssystemer på
markedet
• Kommer med full støtte fra Microsoft og Pilaro

“Med ProPlanner har bedriften Navion
lettet innkjøpsrutinene, fått mindre overtidsbruk, redusert lager og kapitalbinding
og samtidig opprettholdt og forbedret
ledetidene og leveringspresisjon ut til
kunde”.

NAV blir bare solgt gjennom sertifiserte partnere. Konsulentene hos
Pilaro har gjennomgått Microsofts omfattende sertifiseringsprogram.
Dette sikrer din bedrift en prosjektgjennomføring av høy kvalitet og
tilgang til kvalifisert support og oppfølging.
Mer informasjon og demoer: www.microsoft.no/nav

Økonomistyring

|

E - h a n d el

Heidi Mello Stavnar

Vice President Finance & Administration,
Nevion Europe
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consilio.no

Pilaros oppdrag er å:
• Forstå, forenkle og utvikle
prosessene hos våre kunder
• Redusere kundens kostnader
og sikre avkastning på
investeringen

Vi har installert, driftet og vedlikeholdt forretningsløsninger til
små og mellomstore bedrifter siden 1984. Pilaro er sertifisert
Microsoft Business Solution Partner, og har levert økonomi-/
administrasjonsprogrammet Navision siden 1997.
Gjennom de siste ti år har Pilaro opparbeidet seg et navn innen
produksjon og stadig flere bedrifter har valgt Pilaro. Erfaringen fra
arbeidet med de mange produksjonsbedriftene har dannet grunnlaget
for utviklingen av planleggingsverktøyet Pilaro ProPlanner og en egen
metodikk for å implementere dette systemet i bedriften.

Kontakt
Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon, referanser eller
en demonstrasjon av ProPlanner.
Ring oss på 33 33 30 99 eller send en mail til proplanner@pilaro.no.

pilaro.no

