
ERP/PSP- oprogramowanie 
FEPA dla branży automotive
Skorzystaj z naszego dobrze ugruntowanego know-how branżowego
Dostawcy branży motoryzacyjnej muszą spełniać wysokie oczekiwania pod wieloma 
względami. Jednym z głównych wyzwań są dostawy just-in-time, z rosnącą liczbą wa-
riantów i coraz krótszymi cyklami produkcyjnymi. Sukces jest możliwy tylko wtedy, 
gdy możliwe jest bezproblemowe spełnienie wymagań jakościowych i dotrzymanie 
terminów dostaw.
Dzięki obiektowi branżowemu FEPA automotive dostosowaliśmy się do specjalnych 
wymagań w tej branży. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję seryjną, czy 
na zamówienie, jednostkową, FEPA wspiera cały łańcuch procesów logistycznych, 
począwszy od zamówienia wstępnego i zlecenia sprzedaży wysyłanego przez EDI, po-
przez planowanie produkcji i sterowanie produkcją, aż do wysyłki. Funkcjonalność EDI 
jest funkcją istotną dla przemysłu motoryzacyjnego. FEPA EDI jest w pełni zintegrowa-
na z przetwarzaniem zamówień i opiera się na najnowszych standardach, biorąc pod 
uwagę znane wymagania producentów samochodów (wytyczne EDI).
FEPA oferuje Ci nowoczesne technologicznie rozwiązanie i wspiera Twoją fi rmę w optymalizacji wszystkich istot-
nych obszarów działalności. Dzięki pełnej przejrzystości, krótkoterminowemu dostępowi do aktualnych kluczowych 
danych i sprawnej kontroli produkcji mogą być Państwo pewni, że są w pełni poinformowani o aktualnej sytu-
acji Państwa fi rmy. W ten sposób FEPA staje się narzędziem programowym, które wspiera Twoją fi rmę już dziś i 
kształtuje pomyślną przyszłość.

1 FEPA Baza ERP/PSP
Dystrybucja, zakupy, logistyka, gospodarka 
materiałowa, planowanie produkcji/sterowanie 
produkcją, EDP/ECzP, FEPA.PETL (system 
informacyjny zorientowany na procesy)

2 FEPA obiekt branżowy
EDI-Integracja, EDI w zakupach, liczby postępowe, 
nośniki ładunku, realizacja wysyłki

3 FEPA dodatki funkcjonalne Add-ons
BI z wizualizacją danych, zarządzanie dokumentami, całkowite zarządzanie 
wsadami, zarządzanie jakością, zarządzanie reklamacjami, planowanie strate-
giczne, Workfl ow - Suite i wiele więcej.

Standard nie wyklucza indywidualności.
Dzięki inteligentnej strukturze rozwoju, 3-komponentowej koncepcji FEPA, bazowe 
oprogramowanie jest rozszerzone o obiekt branżowy automotive oraz o standardo-
we dodatki Add-ons. Dlatego FEPA jest standardowym oprogramowaniem, które jest 
dokładnie dostosowane do Twoich wymagań.
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