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ŘEŠENÍ SUPPLY CHAIN SPOLEČNOSTI ZETES

• Účinné a produktivní spolupráce lze dosáhnout pouze tehdy, pokud všichni účastníci mají přehled o 
klíčových událostech a pohybu zboží v reálném čase a používají stejné metriky výkonu, což 
dohromady tvoří jednotný zdroj pravdivých informací.

• Abyste mohli zaručit včasné plnění objednávek, minimalizovat ztráty a maximalizovat 
dostupnost, potřebujete vědět, co se (ne)odehrává, a rychle reagovat, abyste předešli narušení provozu 
a dalším rizikům.

• Vytvořte koordinovaný náhled na Váš dodavatelský řetězec:
• Software pro viditelnost dodavatelského řetězce umožňuje odstranit datové bariéry a vytvořit komplexní 

přehled, který propojuje všechny klíčové partnery ve Vašem dodavatelském řetězci. Toho dosáhnete bez 
nutnosti rekonstrukce stávajících systémů, jako jsou například systémy ERP, WMS a TMS.

Můžete zobrazit velké objemy dat z Vašich vlastních systémů nebo ze systémů Vašich 
partnerů a sledovat klíčové manažerské informace ve snadno použitelných přehledech.

• Změňte reaktivní řízení dodavatelského řetězce na proaktivní přístup umožňující začlenění více závodů, 
vrstev a účastníků.
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MARKS & SPENCER FOOD HALL

Syd Reid, Supply Chain Director M&S: 
"Je pro nás zásadní zabezpečit plnou viditelnost dodavatelského 
řetězce a být okamžitě informováni o neočekávaných událostech. 
Takto můžeme rychle a pružně reagovat a zabezpečit zákazníkům 
dostupnost oblíbených potravin M&S bez ohledu na vnější okolnosti. "

Firma Marks and Spencer (M&S) zvolila společnost Zetes jako partnera, který jí pomůže 
zajistit viditelnost a plnění v dodavatelském řetězci čerstvých potravin. Toto partnerství 
zároveň zlepší spolupráci firmy M&S s jejich dodavateli potravin prostřednictvím platformy 
ZetesOlympus a přináší vyšší bezpečnost dodavatelského řetězce
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ALCORTA FORGING GROUP

Oscar Bustillo, IT Manager ve firmě Alcorta.: 

„Nyní máme ucelený přehled nad výrobními procesy, můžeme 
generovat okamžité odpovědi na dotazy a reagovat na události a v 
případě potřeby můžeme efektivně řídit reverzní logistiku. 
S celkovým výsledkem jsme velmi spokojení."

Firma Alcorta Forging Group, přední výrobce dílů pro automobilový průmysl, efektivně 
řídí dohledatelnost na úrovni jednotek a zabezpečil úplnou viditelnost dodavatelského 
řetězce pomocí řešení pro serializaci a dohledatelnost od společnosti Zetes. 
ZetesOlympus Track & Trace řídí procesy serializace a agregace ve výrobním závodě firmy 
Alcorta a v závodech jejich externích partnerů.
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ZETESOLYMPUS
EXAMPLE OF RESTITUTION ON WEB CONSOLE:  BIG PICTURE PER ORDER

pallet
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INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO LOGISTIKU
Osvědčená řešení s vysokou přidanou hodnotou pro logistiku
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VOICE PICKING & MULTIMODAL
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PICK BY LIGHT / PUT TO LIGHT
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ADVANCED DOCK DOOR CONTROL
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PŘÍJEM / EXPEDICE ZBOŽÍ
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JSME PARTNEŘI S NEJVYŠŠÍ AKREDITACÍ
PŘEDNÍCH VÝROBCŮ

• Panasonic
• IND
• Zebra
• Honeywell
• Intermec

• Datalogic
• Vocollect
• CAB
• SATO
• TSC

• CISCO
• EXTREME Networks
• SOTI
• IVANTI
• Bartender



© ZETES

Více informací na webu
www.zetes.com


