SOFTWARE voor de Farmaceutische Industrie
Met SYSPRO ERP bent u in staat te voldoen aan de stringente eisen m.b.t. kwaliteit, traceability en
farmaceutische regelgeving en heeft u strikte controle over en overzicht in alle aspecten van uw organisatie.
U kunt met SYSPRO uw organisatie optimaliseren in een dynamische globale markt. Het leveren van
innovatieve producten met een consistente kwaliteit is essentieel voor een succesvolle toekomst
Voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving
•
•
•
•
•

Volledige bi-directionele partij tracing
Gedetailleerde audit trails van alle transacties
Elektronische handtekeningen
Support FDA en Good Manufacturing Practices
Procesvalidatie en productieprotocollen

Monitor de hele Supply Chain
•
•
•
•
•

Controleerbare Inkoopprocessen
Kwaliteitsbeheer van ruwe stof tot eindproduct
Inspectie goederenontvangst, afkeur en retour
aan leverancier of acceptatie
Inspectie van eindproducten met eventueel
uitval, rework of 2e keus
Onbeperkt eigen velden voor conformance
details

Optimaliseer en plan met meer inzicht
•
•
•
•
•

Efficiënt management over meerdere locaties
Data analyse maakt effectieve beslissingen
mogelijk
Standaard KPI’s en eigen BI overzichten
Rapporten met dril-down mogelijkheden
Automatische standaard en specifieke
rapportages
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Quality Control (QC)
•
•
•

Auditing om te voldoen aan de regelgeving en om
productkwaliteit zeker te stellen
Volgen van de leveranciers performance
Afdwingbare en controleerbare processen voor
FDA en ISO compliance

Kostenbeheersing / resultaatverbetering
•
•
•
•
•

Accurate kostprijzen, nacalculatie op elk niveau
Monitoren van de productieprocessen en
bewaking op afwijkingen
Volgen van verkoopprijzen, staffels en kortingen
Bewaken en vastleggen wisselkoers verschillen in
het internationale handelsverkeer
Transparante internationale transporttijden en
kosten, incl. bv lossen, inklaren en invoerrechten

Voorraadreductie en hogere klanttevredenheid
•

•
•
•

Optimalisatie van de voorraadniveaus via
accurate controleerbare forecasting, biedt
beschikbaarheid en geringere voorraadkosten.
Verbeterde flexibiliteit en ROI
Nakomen van de afleververplichtingen
Goede controle over het hele klantenorderproces

SYSPRO ERP op het bedrijf laten aansluiten
Betrouwbare salesvoorspelling
•
•
•

Herkennen van trends en seizoeninvloeden
Automatisch het beste forecast algoritme per
product herkennen
Handmatig aanpassen bij afwijkingen

Recepturen nauwkeurig vastleggen
•
•

•

De optie om verbruiken vast te leggen als
percentage van het eindproduct
Vastleggen van alle productie eisen, incl.
grondstoffen, machines, arbeid, hulpmiddelen en
QA variabelen
Natrekken van afwijkingen en uitval

Efficiency en Accuratesse verbeteren
•
•
•

Barcodering toepassen waardoor foutreductie
Inkopen, produceren en verkopen in
verschillende eenheden
Meerdere locaties voor producten en partijen

Meer controle op Co- and Bijproducten
•
•
•

Gerelateerde producten per recept vastleggen
Leg de gerelateerde grondstoffen en
bewerkingen van de co-producten vast
Geeft: Accurate Kosten en kwaliteitsinzicht

Verhogen van de Klanttevredenheid
•
•
•
•

Volledig inzicht in de klanthistorie met CRM
Flexibele prijsopties
Volgen van promoties en kortingen
Plannen en volgen van afleverschema’s

Verbeter de Cash Flow
• Lagere voorraad voor een betere efficiency
• Meer flexibiliteit met kortere doorlooptijden
• Verspilling terugbrengen
winst verhogen
Profiteer van volledige traceerbaarheid
•
•
•

Vanaf de grondstoffen t/m de eindproducten
Voldoe aan wet- en regelgeving
Snelle efficiënte terugroepacties realiseerbaar

Voorstel modulelijst
Essentiële basismodules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debiteuren
Crediteuren
Automatische bankverwerking
Grootboek
Voorraadbeheer
Partijcontrole
Inkooporders
Verwerking retourgoederen
Retouren naar de leverancier
Verkooporders
Verkoopanalyse
Commerciële promoties
Receptuur en stuklijstbeheer
SYSPRO Reporting Services
Productie en onderhanden werk
Fabrieksdocumentatie
Behoefteplanning
SYSPRO kwaliteit

Aanbevolen modules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SYSPRO Analytics
Executive Dashboards
Voorraadoptimalisatie
EDI
Forecasting
Productgroepen en families
CRM
Beheer en kosten internationaal transport
Productie scheduling
Barcodering
Document Flow Manager
SYSPRO e.net oplossing

