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PREDSTAVITEV

OpPIS

Popoln nadzor nad poslovanjem
..Če želi biti podjetje danes konkurenčno, potrebuje učinkovit sistem, ki poganja različne poslovne procese..

Uspešno poslovanje zajema veliko število bolj ali manj kompleksnih procesov.
Bolj kot je podjetje pri tem učinkovito, boljše rezultate dosega. To doseči ni enostavno. Obstajajo pa tehnološke rešitve, ki so lahko pri tem močno v pomoč. Zlasti v velikih podjetjih so takšna orodja ključnega pomena, saj nudijo dober pregled nad dogajanjem v različnih oddelkih, vse bolj pa se uveljavljajo tudi v manjših podjetjih, ki ugotavljajo, da jim lahko prinesejo veliko konkurenčno prednost.

Prilagodljiv sistem za različne industrije
Ena takšnih platform je Opalov profesionalen poslovni informacijski sistem
OpPIS, ki se je v več kot 25-letnem razvoju že zelo zasidral in dokazal na slovenskem trgu, v zadnjih letih pa se vedno bolj intenzivno širi tudi prek naših
meja. Namenjen je celoviti podpori podjetjem pri poslovanju, sestavljajo pa
ga med sabo povezani moduli, ki zagotavljajo profesionalne rešitve za proizvodna, trgovska, gradbena, storitvena, projektno orientirana podjetja, računovodske servise ter javne ustanove. Glavni cilj OpPIS-a je seveda zajem
podatkov na način, da ti postanejo uporabne informacije za uspešno in lažje odločanje v poslovnih procesih.
Čeprav je OpPIS prilagodljiv in se za različne delovne potrebe in industrije
uporablja različne module, bi ga v grobem lahko označili za centralno digitalno pisarno, ki uporabniku s hitrim iskalnikom, prilagodljivimi vnosnimi
maskami in s filtri za poizvedbo, omogoča hitro in enostavno delo, predvsem pa jasen pregled nad dogajanjem. Z enostavnim iskalnikom se tako
lahko na primer hitro pride do izvornega dokumenta, vsi ključni šifranti v
programu, kot so kontni načrt, partnerji, tečajnice, zamudne obresti, vrednosti dnevnic in kilometrin, pa so urejeni v skladu z veljavnimi predpisi in
jih je možno kadarkoli osvežiti in uporabiti. Vse delovne tabele se lahko poš
ljejo kot priponke v elektronskem sporočilu, ali pa se izvozijo v format za obdelavo v drugih programih, kot so Excel, Adobe Reader in drugi.
Za naprednejše uporabnike so na voljo še funkcionalnosti, kot so zajem in
obdelava planiranih podatkov, dokumentni sistem, samodejne izvršbe, samodejno opominjanje s sledenjem opomina ter spremljanje denarnih tokov na nivoju projekta ali podjetja. Nastavi se lahko samodejen prenos mesečnih in letnih poročil neposredno iz programa na FURS ali AJPES.

Proizvodnja še nikoli ni tekla bolj gladko
Eno od področji, na katerih se je OpPIS izkazal za nepogrešljivega, je pro
izvodnja. OpPIS-ov namenski modul podpira različne vrste proizvodenj: serijsko, posamično, projektno delo, mešan način dela, delo po ločenih pro
izvodnih enotah, stroškovnih mestih ali proizvodnih linijah. Podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo imajo navadno izjemno obremenjene delovne procese in delujejo na več nivojih, ki morajo biti med seboj usklajeni.
OpPIS poskrbi prav za to, saj omogoča učinkovito planiranje proizvodnje, nabave in prodaje na osnovi naročil ali napovedi. Znotraj sistema je mogoče hitro urejati kosovnice, prek teh pa zna sistem s posebno funkcionalnostjo MRP
tudi samodejno preračunavati in generirati nabavne naloge dobaviteljem in
delovne naloge za proizvodnjo. Tako se lahko v naprej dobro planira zasedenost proizvodnih enot in poskrbi za tekoč potek delovnih procesov, ne da bi
kje prihajalo do zastojev.
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V Opalu so dobro poskrbeli tudi za nadzor, saj se lahko ves čas v realnem času
podrobno spremlja izvajanje delovnih nalogov in na kateri točki se delovni
proces nahaja, pri tem da OpPIS beleži tudi porabo časa in vseh materialov.

Izberite izdelke po svoji meri
V proizvodni modul OpPIS-a pa se odlično povezuje tudi konfigurator izdelkov VarDesign, ki povezuje vsa okolja, od izbire možnosti do sprememb geometrije in neposrednih povezav s proizvodnjo in poddobavitelji, v enotno
okolje. Prek enostavnih menijev lahko popolnoma prilagodite izbiro izdelkov
svojim potrebam in željam, ko potrdite končni izbor, pa VarDesign v programskem okolju CAD samodejno generira ustrezno 3D in 2D dokumentacijo za
proizvodnjo in poddobavitelje. Istočasno pa se v OpPIS-u odprejo potrebne
šifre in vpiše materialna kosovnica z vsemi potrebnimi atributi.
Implementacija OpPIS-a v infrastrukturo podjetja ob pomoči Opalovih
strokovnjakov poteka brezšivno, pri tem pa se seveda prilagodijo potrebam podjetja.
(P. R.)

IZBERITE ODLIČNO in CELOVITO
INFORMACIJSKO REŠITEV.
OpPIS je napreden poslovni informacijski sistem,
namenjen celoviti in uspešni podpori podjetjem pri
njihovem poslovanju. Rešitve so prilagojene za:
računovodske servise, trgovska podjetja, gradbena
podjetja, storitvena podjetja, proizvodna podjetja,
projektno orientirana podjetja, javne zavode in agencije,
obrtne zbornice, občine, ...

Za predstavitev nas pokličite na 04 / 50 22 703.
OPAL - Vaš partner na katerega se lahko zanesete!
Opal informatika
Opal d. o. o.d.o.o.
Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka
+ 386 4 50 22 703 | info@opal.si | www.opal.si
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