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Oprogramowanie FLEXNET™ firmy Apriso
Zbieranie danych za pomocà
kodów kreskowych – szybkoÊç
i dok∏adnoÊç
Technologia kodów kreskowych jest
dzisiaj przemys∏owym standardem
zbierania danych z powodu niskich
kosztów, wysokiej niezawodnoÊci i ∏a-

twoÊci u˝ycia. FLEXNET™ obejmuje
wszystkie narz´dzia potrzebne do
wdro˝enia technologii kodów kreskowych do zbierania danych na wszystkich etapach operacji odbioru, produkcji, magazynowania i wysy∏ki.
Otwarta architektura FLEXNET™
umo˝liwia wybór sprz´tu do zbierania
danych w∏aÊciwego dla danego zadania, w tym tak˝e sprz´tu r´cznego, bezprzewodowego, radiowego, skanerów
kodów kreskowych oraz drukarek etykiet. Obs∏uguje tak˝e integracj´ urzàdzeƒ z ***PLC, produktami ***SCADA,
***ASRS, wagami.

rzàdzania zasobami przedsi´biorstwa.
Pod∏àczenie do innych systemów – lub
jednoczesna praca z kilkoma systemami ERP – mo˝e si´ okazaç wyjàtkowo
kosztowna lub nawet niemo˝liwa.
FLEXNET™ ze swej strony wspó∏pracuje
ze wszystkimi wiodàcymi pakietami
ERP dost´pnymi na rynkach Êwiatowych. Mo˝na usprawniç i standaryzowaç operacje etykietowania produktu,
zbierania danych, odbioru, produkcji, magazynowania i wysy∏ki, bez
wzgl´du na to, jaki system ERP jest w firmie
u˝ywany. FLEXNET™ jest
równie˝ ∏atwy do skonfigurowania w sposób odpowiadajàcy charakterowi pracy w danym zak∏adzie. Zawiera wbudowane obiekty i funkcje
zbierania danych do
u˝ytku ze standardowymi transakcjami ERP,
a tak˝e narz´dzia i elastycznà architektur´ integracji, umo˝liwiajàcà
dostosowanie standardowych metod do konkretnych i unikalnych potrzeb operacyjnych.

Wysoka wydajnoÊç i niezawodnoÊç

wo, nawet jeÊli system ERP jest chwilowo wy∏àczony w celu wykonania kopii
zapasowych, ponownego zaplanowania
dzia∏aƒ lub wykonania zamkni´cia rozliczeƒ miesi´cznych.

O wiele wi´cej ni˝ zbieranie danych
za pomocà kodów kreskowych
FLEXNET™ to znacznie wi´cej ni˝ tylko oprogramowanie poÊredniczàce do
zbieranie danych za pomocà kodów
kreskowych.
Dla przyk∏adu, FLEXNET™ mo˝e Êledziç produkty, podzespo∏y, pó∏produkty
i surowce wed∏ug numerów seryjnych,
pojemników, palet i partii, a tak˝e
usprawniç wprowadzanie danych przez
po∏àczenie numerów serii i partii oraz
pojemników i palet w jednym skanowaniu kodu kreskowego. Jest to sprawa zasadnicza dla firm motoryzacyjnych,
przemys∏u lotniczego oraz zbrojeniowego, jak te˝ w takich ga∏´ziach jak przemys∏ farmaceutyczny czy spo˝ywczy.
Oprogramowanie koordynuje tak˝e
sprawozdania produkcyjne z rejestrami
czasu i obs∏ugi, wykonuje z∏o˝one zadania podzia∏u pracy, rozwiàzuje problemy braków materia∏owych, generuje
dokumentacj´ wysy∏kowà.

JeÊli dany zak∏ad produkcyjny dzia∏a
w trybie ciàg∏ym, 24 godziny na dob´,
7 dni w tygodniu, systemy informatycz- Podstawa niezawodnego
ne muszà dzia∏aç sprawnie i wydajnie wype∏niania zadaƒ handlu
przez ca∏y czas. Jednak wi´kszoÊç systemów zbierania danych za pomocà elektronicznego
kodów kreskowych to po prostu „naJako dostawca rozwiàzaƒ informak∏adka”, wspó∏pracujàca z systemem
ERP, która zawodzi, gdy brak takiego tycznych posiadajàcy certyfikat Microsoft®, Apriso dostarcza technologi´,
systemu.
która spe∏nia wymagania handlu elekW przeciwieƒstwie do innych tego tronicznego, jak te˝ standardy technoIntegracja z systemami
rodzaju pakietów zbierania danych, logiczne korporacyjnego przep∏ywu inzarzàdzania klasy ERP
FLEXNET™ dzia∏a na samodzielnym formacji. Oprogramowanie FLEXNET™
komputerze lokalnym z w∏asnà bazà wykorzystuje komunikacj´ w przemyWi´kszoÊç pakietów do zbierania da- danych. Przy u˝yciu FLEXNET™, kluczo- s∏owym standardzie rozszerzonego j´nych za pomocà kodów kreskowych we operacje produkcyjne, magazynowe zyka znaczników (XML) i dzia∏a w systepracuje tylko z jednym systemem za- i wysy∏kowe przebiegajà bezproblemo- mach Microsoft Windows® NT oraz
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Windows 2000®, wykorzystujàc bazy
danych Oracle® lub SQL® Server. Na
g∏´bokim poziomie oprogramowanie
to jest zbudowane zgodnie z mi´dzysieciowà architekturà rozproszonà firmy Microsoft (DNA – Distributed interNet
Architecture) i wykorzystuje model komponentów obiektowych COM (Component Object Model) firmy Microsoft.
A wynik: ∏atwe w konserwacji i op∏acalne rozwiàzanie, które mo˝na przeskalowaç i uaktywniç w Internecie. Oprogramowania FLEXNET™ mo˝na u˝ywaç
do prowadzenia biznesu przez Internet
i w tradycyjny sposób.
FLEXNET™ to wyposa˝one w modu∏y
internetowe, przemys∏owe oprogramowanie automatyzacji pracy ca∏ej firmy,
które redukuje czas cyklów produkcji
i magazynowania, obni˝a koszty, i poprawia niezawodnoÊç dokonywania

transakcji drogà elektronicznà lub tra- ˝à bezu˝ytecznie w dokach towarodycyjnà.
wych, czekajàc na weryfikacj´ i instrukcje wysy∏ki.
Dzisiejsza nisko kosztowa technologia handlu elektronicznego otwiera
Internet wywiera na dostawców preprzed przedsi´biorstwami nowe mo˝li- sj´ wi´kszà ni˝ cokolwiek do tej pory,
woÊci redukcji kosztów, minimalizacji zmuszajàc ich do wytwarzania i dostarokresu trwania poszczególnych cykli czania towarów – szybko i zyskownie –
i zdobycia decydujàcych atutów wobec tam, gdzie klient ich potrzebuje i wtekonkurencji. Dla przyk∏adu, firmy doko- dy, gdy ich potrzebuje. A˝ nazbyt cz´nujàce zakupów kierujà swoje dzia∏ania sto jednak istniejàce systemy informana rynki sieciowe w celu uzyskania cyjne przedsi´biorstwa stajà na drodze
oszcz´dnoÊci administracyjnych i biu- jego dzia∏aniom, poniewa˝ sà powolne,
rowych rz´du 80%. Nowe mo˝liwoÊci niedok∏adne i trudne w u˝yciu.
prowadzenia aukcji zani˝ajàcych ceny,
zakupów wspólnych oraz sk∏adania zaKrótko mówiàc, korzyÊci p∏ynàce
mówieƒ przez Internet, otwierajà z handlu elektronicznego zale˝à nie tylprzed kupujàcymi nowe mo˝liwoÊci po- ko od natychmiastowego i bezpiecznetwierdzenia dost´pnoÊci towaru, uzy- go dost´pu do pulsujàcych ˝yciem rynskania obni˝ki cen oraz obci´cia kosz- ków w sieci, ale tak˝e od zdolnoÊci fatów logistycznych. Jednak oszcz´dno- bryk i magazynów do niezawodnej obÊci te ulatniajà si´, gdy zamówienia le- s∏ugi i realizacji zamówieƒ.

