CGI raaka-ainekaupan
ratkaisu
CGI on yksi johtavista tuotannonohjausratkaisujen
toimittajista, jolla on laaja kokemus raaka-ainekaupan
ratkaisuista. CGI:n raaka-ainekaupan ratkaisun ytimenä on
Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmä, johon
on liitetty toimialakohtaisia tuotelaajennuksia.
HAASTE
Raaka-aineiden ja hyödykkeiden ostoprosessissa on tärkeää, että yritys
hallitsee ja valvoo juuri niitä tekijöitä, joihin se voi suoraan itse vaikuttaa,
kuten sopimukset, logistiikka, sopimuksiin liittyvät kustannukset sekä
riskienhallinta. Tiedon pitää virrata saumattomasti osastolta toiselle,
kaupankäynnistä logistiikkaan ja aina talouteen saakka, edistäen näin
tehokkuutta ja viestintää.
RATKAISUMME
CGI raaka-ainekaupan ratkaisu vastaa raaka-aine- ja hyödykekauppaa
harjoittavien yritysten tarpeisiin, joissa korostuvat toimintojen joustavuus
nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa sekä sopimusten ja talouden
hallittavuus ja riskienhallinta.

CGI RAAKA-AINEKAUPAN
RATKAISUUN SISÄLTYY
Sopimushallinta
Logistiikka ja kuljetukset
Riskienhallinta
Laskutus
Varastohallinta
Tuotantoketjun hallinta
Raaka-aineiden laadunhallinta
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CGI raaka-ainekaupan ratkaisun hyödyt
 Päällekkäisyydet vähenevät, kun käytössä on yksi, kaikille
toiminnoille yhteinen tietolähde

CGI SUOMESSA JA
MAAILMALLA

 Läpinäkyvyys taloudellisen sekä kaupankäyntiin ja tuotantoon
liittyvän tiedon osalta lisääntyy läpi koko organisaation

CGI tarjoaa palveluja IT:n ja
liiketoimintaprosessien kehittämisen
tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme
liiketoiminnan kehittämisessä,
integroimme tietojärjestelmiä ja
olemme asiakkaidemme
ulkoistuskumppani.

 Talouden ja varaston hallinta on tehokasta
 Työnkulkujen hyväksyminen vastaa yrityksen sisäisiä prosesseja ja
käytäntöjä
 Automaattiset hälytykset ja muistutukset takaavat, että tehtävät
hoidetaan aikataulussaan
 Integroituu saumattomasti Microsoftin tuotevalikoimaan

Meitä on 68 000 asiantuntijaa yli 40
maassa. Asiakaskeskeinen
toimintamallimme tarkoittaa, että
asiakkaidemme käytössä on pysyvä,
omistautunut ja joustava tiimi, joka
vastaa toiminnasta paikallisesti,
lähellä asiakasta, mutta tarjoamme
asiakkaidemme käyttöön myös CGI:n
koko globaalin osaamisen ja
toimituskyvyn.

 Dokumenttien hallinta sisältyy ratkaisuun
 Taloudenhallinta on joustavaa, mikä on olennaista raakaainekauppaa harjoittavissa yrityksissä
 Sisäinen ja ulkoinen viestintä on sujuvaa
 Sopimusten tilasta saa kattavan tilannekatsauksen sekä
mahdollisuuden porautua kaikkeen sopimukseen liittyvään tietoon
yhdestä paikasta
 Tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti
 Kaupankäyntiin ja raaka-ainehankintoihin liittyviä toimintoja
hallinnoidaan kokonaisvaltaisesti, sisältäen:
 Sopimusten hallinnan
 Kustannusten seurannan
 Logistiikan suunnittelun
 Laatuanalyysit ja hinnoittelun
 Laskutuksen
 Joustavasti hinnoitellut sopimukset
 Kuljetusvaatimukset suunnitellaan ja aikataulutetaan joustavasti
lähetystavasta riippuen, ja logistiikkakustannuksia voi hallinnoida
lähetyskohtaisesti
 Riskien hallinnointi on keskitetty, sisältäen:
 Taloudelliset riskit: luottorajat, maksukertymät
 Kaupankäyntiin liittyvät riskit: futuurit ja
valuuttakurssisuojautuminen, avoimet sitoumukset, käypään
markkinahintaan arvostaminen
 Sopimuksiin ja logistiikkaan liittyvät dokumentit säilytetään
sähköisesti yhdessä sopimuksen kanssa
 Tieto kirjataan vain kerran ja se on käytettävissä koko ratkaisussa

CGI
Karvaamokuja 2
00380 Helsinki
Puh. 010 302 010
myynti.fi@cgi.com
www.cgi.fi

cgi.com
© 2016 CGI GROUP INC.

