»

PREDSTAVITEV
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Poenotite svoje poslovanje
..ERP rešitve MAOP podjetjem in organizacijam omogočajo popoln nadzor nad poslovanjem in posledično učinkovitejše delovne procese..

Pomislite na vse procese, ki potekajo v vašem
podjetju: kadrovanje, računovodstvo, proizvodnja, dobava, upravljanje odnosov s strankami in
tako naprej. Ni jih malo, kajne? Že našteti jih je
težko vse, kaj šele vse učinkovito upravljati in jih
imeti pod nadzorom. A vendar so prav vsi ključnega pomena za funkcioniranje podjetja in uspešnost njegovega poslovanja. Če se zlomi eden,
padejo vsi. Tako kot pri verigi z najšibkejšim členom. Zato nobenega ne smete zanemariti, saj vsi
predstavljajo stebre vašega poslovanja.
Pri tem vam pomagajo sistemi ERP (Enterprise
Resource Planning), ki različne delovne procese
in naloge integrirajo v enoten sistem. To pomeni, da imate lahko na eni platformi pregled nad
celotnim dogajanjem. Sodobni sistemi ERP pa
so vse prej kot osnovni in omogočajo nadzor
nad potekom dela, analitiko, urejanje podatkovnih baz, komunikacijo med zaposlenimi in številne druge funkcionalnosti. ERP sistemi imajo
tako danes, ko se v podjetjih dogaja pospešena
digitalizacija, ključno vlogo za poslovanje.

Napredne rešitve in strokovnost
Med odlične ERP-je se uvrščajo rešitve podjetja
MAOP. Gre za podjetje, ki ga sestavlja 40 strokovnjakov v informatiki in že 30 let svojim strankam
in partnerjem zagotavljajo strokovno podporo in
storitve ter podjetjem pomagajo pri uvajanju
uporabniško prijaznih in tehnološko naprednih

povezanih rešitev. Pri delu so njihova vodila enostavnost (enostavna uvedba in uporaba rešitev),
predanost (strast, želja po napredku) in profesionalizem (strokovni pristop in veselje do dela).
Njihove ERP rešitve podjetjem in organizacijam
omogočajo rast in optimizacijo kritičnih procesov ter hiter in samozavesten odziv na nove tržne
priložnosti. ERP, ki ga ponujajo, je zasnovan za
osrednje informacijsko vozlišče podjetja in je primeren za različne industrije in področja, od naprednega finančnega poslovanja in upravljanja
dobavne oskrbovalne verige do prodaje, uprav
ljanja človeških virov ter poslovne analitike. Prek
rešitev podjetja MAOP potekajo tudi notranji in
zunanji procesi, saj se povezujejo s sistemi za arhiviranje dokumentov, elektronsko izmenjavo,
poslovno analitiko ter sistemi zvestobe.

Hitreje, pregledneje in učinkoviteje
Digitalizacija je korenito spremenila današnje poslovanje podjetij in prinesla številne prednosti.
Brezpapirno poslovanje na primer omogoča hitrejši dostop do informacij in dokumentov, boljšo
razpoložljivost, boljši in lažji nadzor nad njihovo
uporabo ter tudi večjo varnost. S povezovanjem
rešitev interneta stvari (IoT) pa omogoči podjetjem in organizacijam korenito spreminjati poslovne modele ter ustvarjati nove storitve in izdelke.
MAOP-ove rešitve med drugim omogočajo podjetjem podrobno poslovno analitiko, kar pripomo-

re pri hitrih in natančnih vpogledih v celotno poslovanje. Na podlagi tega potem lažje sprejmete
odločitve za vpeljavo novih storitev in izdelkov ter
s tem pospešite digitalno preobrazbo. To pa posledično botruje pospešeni rasti poslovanja in optimizaciji financ in računovodstva. S pravimi informacijami v realnem času lahko izboljšate svoje poslovne odločitve, hkrati pa se elektronsko hitro povežete z drugimi poslovnimi subjekti. Ker MAOP-ov ERP deluje tudi v oblaku, so vaši podatki ves
čas spravljeni na varnem in vedno dosegljivi, tudi
če se nahajate na drugih lokacijah inzven podjetja.
Pri tem lahko izbirate med javno, zasebno ali hibridno infrastrukturo gostovanja.
Zelo pomembna komponenta MAOP-ovih reštev pa je tudi upravljanje s kadri. Omogočajo
namreč evidenco zaposlenih, sistematizacijo
delovnih mest, razporeditve, napredovanja, iskanje in rekrutiranje novih kadrov, arhiviranje,
upravljanje delovnega časa, ocenjevanje delovne uspešnosti, mesečni obračun plač, simulacije
obračunov in številne druge funkcionalnosti.

Kam po informacije?
Če tudi v vašem podjetju oziroma organizaciji
iščete način, kako izboljšati poslovanje in svoje
delovne procese, se lahko obrnete na podjetje
MAOP, kjer vam bodo znali svetovati izbor prave
platforme in to platformo tudi implementirati v
vašo infrastrukturo.
(P. R.)
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