Erinevad ettevõtte juhtimise tegevused
on ühendatud ühte süsteemi
Sparčiai augantys UAB „Vilandra” verslo poreikiai - logistikos paslaugų kokybės
gerinimas, plėtra į Latviją, procesų automatizavimas, efektyvumo didinimas - skatino
įmonę atsinaujinti - sutvarkyti ir optimizuoti verslo procesus bei sumažinti veiklos
kaštus.
VILANDRA on üks tehnoloogilisemalt arenenumaid hulgimüügiettevõtteid Baltikumis, kes teeb koostööd hulgimüügi
partneritega, ühendustega ja kliendiorganisatsioonidega nii Leedus kui ka väljaspool.

Ettevõttest
VILANDRA on üks tehnoloogilisemalt arenenumaid hulgimüügiettevõtteid Baltikumis. Ettevõte tarnib kaupu
jaekettidele, apteekidele, kosmeetikakauplustele, bensiinijaamadele ja teistele jaekaubandusettevõtetele. Ettevõte
teeb koostööd hulgimüügi partneritega, ühendustega ja kliendiorganisatsioonidega nii Leedus kui ka väljaspool.

Ärivajadused
Kiiresti kasvavad ärivajadused, nagu logistika kvaliteedi
arendamine, laienemine Lätti, protsesside automatiseerimine
ja vajadus tõsta efektiivsust, julgustasid ettevõtet ennast
uuendama ja sellega seoses ka äriprotsesse optimeerima
ning tegevuskulusid vähendama. Vilandra otsustas oma
ärijuhtimissüsteemi ”Scala” välja vahetada uue lahenduse
vastu.

Lahendus

“Valisime StrongPointi, sest
antud ettevõttel on
suured teadmised
Microsoft Dynamics
NAV‘ist ja
jaekaubandusest
üldiselt. StrongPoint viis
läbi põhjaliku analüüsi, hindas meie vajadusi
ning soovitas kõige optimaalsema lahenduse.
Samuti oli nende pakutud hind vastuvõetav“ –
„Vilandra” IT juht Sandra Kasiulionytė.
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Ettevõte soovis kasutusele võtta süsteemi, mis sobiks
nende tegevusaladega - hulgimüük, jaekaubandus,
logistika teenused ja online kauplus. Raamatupidamise
ja äriprotsesside haldamiseks valiti juhtimissüsteem Microsoft Dynamics NAV. MS Dynamics NAV+LS Nav on
rahvusvaheline, pidevalt arendatav ärijuhtimissüsteem, mis on Baltikumi ettevõtete seas väga populaarne.

StrongPointi poolt välja pakutud lahendus tagab kõik vajalikud funktsioonid - keskse juhtimise, mitmete
modifikatsioonide tegemise ning garanteerib mugava integratsiooni kolmandate osapoolte süsteemidega.

Tulemused
Ettevõtte konkurentsivõime ja produktiivsus kasvasid ning samal
ajal vähenes vigade arv ja tellimuste rakendumisele kuluv aeg.
Ettevõte valis süsteemi, mida arendatakse pidevalt ning mis vastab
kasvava ja muutuva ettevõtte vajadustele.
Lisaks loodi ettevõttele vastavalt tema vajadusele spetsiaalne
hinnakujundus moodul, mis võimaldab hallata erinevaid
kampaaniaid ning luua märkimisväärseid analüüse. Iga klient saab
täpse ja kokkulepitud hinna, seega on lihtne vältida vigasid, mis
tulenesid erinevate süsteemide info ebakõladest.
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