
ZÁKLADNÍ POPIS

 • jednotný přehled o stavu, spotřebě a požadavcích na zboží, materiál 
a výrobky
 • automatizace zajištění požadavků na zboží a materiál
 • rychlé sestavení přehledů i při velkém počtu položek a pohybů
 • kontrola pokrytí zakázek ze skladových zásob či predikci nákupu 
skladových položek
 • včasné upozornění na možnost vzniku krizí v procesu prodeje a výroby
 • informace o dispozicích a plánovaném dodání skladových položek ze 
všech prodejních a skladových dokladů
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

SCM je volitelnou součástí modulu Skladové hospodářství. Usnadňuje zajišťování zboží či 
materiálu, včetně optima lizace skladových zásob. Umožňuje rychlé vyhodnocení aktuál-
ních zásob skladových položek a zajištění konkrétních objednávek a zakázek.

Zobrazuje budoucí vývoj položek, informuje o blížících se krizích ohrožujících sjednané 
dodávky zákazníkům nebo o stavu materiálu pro výrobu. V zobrazení bilance lze využívat 
analytických funkcí a prognóz.

V rámci SCM lze zohledňovat náhrady chybějícího zboží. Zohledňuje optimální výběr do-
davatele pro realizaci nákupu.

SCM



 • automatické vytváření objednávek k dodavatelům se zohledněním podmínek dodavatele 
a s kumulací požadavků
 • automatické vytváření požadavků na výrobu s ohledem na termíny slíbené zákazníkovi
 • bilance nad zbožím, materiálem a výrobky, které zohlední stavy skladu, minimální množství 
a množství požadované zákaznickými objednávkami nebo výrobou
 • plánované zajištění zboží a materiálu dodavatelskými objednávkami nebo vlastní výrobou
 • zobrazení pokrytí dokladů skladovou zásobou nebo plánovaným nákupem
 • informace o předpokládaném vývoji kterékoliv skladové položky
 • definice vlastních strategií pro zobrazení bilancí a zajišťování nakupovaných nebo 
vyráběných položek
 • výstupy funkcí SCM je možné používat v uživatelských definicích seznamů, panelů 
a tiskových sestav
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Více informací naleznete na: www.abra.eu/moduly/scm
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FUNKCE A VLASTNOSTI

SCM

REFERENCE:
Pavel Bohušík, Deputy director of import CANIS SAFETY a.s.

SCM v ABRA jsme si přizpůsobili pro optimální nasazení v našem provozu. Nyní nám SCM 
přináší účinnou pomoc při centrálním řízení zásobování všech našich devíti poboček. Máme 
přehled o skladových položkách a požadavcích na skladové zásoby, jsme tak schopni rych-
le reagovat na změny a držet optimální skladové zásoby.


