СТАТУС:
500 ЕДИНИЦИ ПРОДУКЦИЯ
„ЧАСТ A-507“ ОТПЪТУВАЛИ
ETA LAX 10:00 ОЧАКВАНО
ВРЕМЕ НА ПРИСТИГАНЕ
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:
ПОТВЪРДЕНА

Добавете нова перспектива към управлението
СТАРТ
на Вашата верига за доставки.
Видимост на 360°. Активен контрол.

Движение със скоростта на промяната.

Шофиране към успеха чрез по-добра видимост и
по-строг контрол.

KN Login продължава да задава стандарти. Програмата Ви дава
достъп до ключова информация и осигурява мощни инструменти
за наблюдение и управление на критични процеси във Вашата
верига на доставки - от източника до крайната доставка.

Ние разработихме KN Login, за да подкрепим специфичните
Ви нужди за видимост и управление на информацията - и за
да Ви помогнем да постигнете по-високи нива на гъвкавост,
надеждност и ефективност.

Ние се движим в много активна и динамична
бизнес среда, в която изискванията постоянно
се увеличават. В Кюне и Нагел нашата
първостепенна задача е да предлагаме решения
с висока стойност и услуги, предоставящи Ви
специализираната подкрепа,от която се нуждаете,
за да работите успешно на собствените си пазари.
Нашият ангажимент за постигане на
непрекъснато усъвършенстване чрез генериране
на революционни логистични концепции ни
отличава от конкурентите ни. Използвайки
най-новите технологии и ръководени от
глобалната операционна система, KN Login
предоставя допълнителни решения за видимост
и управление на веригата на доставки, за да се
подобрят значително Вашата производителност и
ефективност.

KN Login е широкообхватна платформа за
управление на веригата на доставките, която
разработихме, за да Ви помогне да избегнете
критичните моменти в процесите по поръчване
и обслужване на клиентите Ви и да предостави
възможности за намаляване на логистичните Ви
разходи. Системата Ви дава цялостен поглед върху
всички Ваши пратки в движение и разширява
хоризонтите на Вашите вериги на доставки във
всички страни и индустрии.
KN Login може да се използва стратегически, за да
се определят бюджети, тъй като дава информация
за различни разходи като транспорт, обработка и
инвентаризация. Можете да използвате и KN Login
за генериране на оперативни планове , тъй като
системата оценява информация от голям набор от
логистични променливи.

Независимо дали изпращате компоненти за собствената си продукция, полуготови изделия
или готова продукция за продажба, може да разчитате на KN Login - водещата логистична
информационна система на Кюне и Нагел, за да управлявате веригите си на доставки по целия
свят.
Оптимизация на веригата на доставките чрез уеб базирана видимост, наблюдение,
сътрудничество и управление на информацията;
Широка гама от модули за изграждане на индивидуална структура, която отговаря на Вашия
бизнес;
Обединен поглед върху целия въздушен, морски и сухопътен транспорт и договорната
логистика;
Намаляване на разходите, по-кратки срокове и по-добро управление на материалните
запаси.

Правилно взимане
на решения
чрез проактивно
наблюдение, видимост
и контрол.

По-голяма
предвидливост
чрез сигурна и
безпроблемна
съвместна работа.

По-висока
ефективност и
доверие чрез
управление на
информацията и
анализи.

НАЗАД

НАПРЕД

Увеличаване на производителността чрез
подобряване на видимостта „от край до край“.

Оптимизиране на операциите с мониторинг в
реално време.

KN Login предоставя интегрирана видимост, позволявайки Ви
по-ефективно да следите и управлявате Вашите продукти. Това
Ви дава възможност да поемате ангажименти по отношение на
производството и изпълнението, подобрявайки отзивчивостта и
ефективността.

KN Login действа като кормило , управляващо цялата верига на
доставките. Нейните мощни, конфигурируеми инструменти Ви
позволяват да наблюдавате товара и информационните потоци,
като дават възможност за активна намеса, правейки операциите
по-надеждни и ясни от всякога.

Компаниите срещат нарастващ натиск и
усложняване на веригите на доставка. С
растящия брой доставчици, клиенти и партньори,
видимостта от “край-до-край” никога не е била
толкова значима за постигането на устойчив
успех и конкурентно предимство.

KN Login активно осигурява мониторинг и
докладване за Вашите пратки и управленски
процес в целия свят.

KN Login е прозорецът, който Ви дава поглед
върху цялата верига на доставките. Системата
синхронизира данни с движението на Вашите
стоки и Ви дава пълна видимост във всички
видове транспорт, места, партньори и процеси.
Тя Ви позволява да управлявате ефективно
Вашите логистични дейности - а също и да
намалите Вашите разходи и рискове.

KN Login е динамичен инструмент, който Ви
предоставя единен и цялостен поглед на
информацията, свързана с местоположението и
състоянието на Вашите продукти. Това Ви
позволява да ги следите и управлявате поефективно - до ниво на поръчка и артикул по
всяко време на всяко място по света.
KN Login Ви помага да проследите Вашите
продукти, да рационализирате операциите и
да управлявате по-добре Вашите движими и
недвижими активи.

•
•
•
•
•
•

НАЗАД

Ново ниво на глобална видимост за Вашата
верига на доставките
Реално време, Видимост “от край до край”
Общ поглед върху процесите по доставка
Контрол на движението на пратките
Опростен потребителски интерфейс
Търсене по различни критерии
Съвпадение на физическите потоци

KN Login Ви предоставя проактивен и строг
контрол на процесите, за да Ви помогне да
поддържате честна и ефективна верига на
доставките.

KN Login има вграден механизъм за ескалация,
който може да установи промени в плана, както и

KN LOGIN - НОВО НИВО НА ГЛОБАЛНА ВИДИМОСТ ЗА ВАШАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ
•

Функцията на KN Login Управление на събитията
задейства проактивно уведомителни съобщения
при достигане на ключов процес или когато такъв
е на път да бъде достигнат. Потвърждението или
предизвестието се задействат автоматично на
база на напълно персонализирани бизнес
параметри и се изпращат към съответните страни,
когато се достигнат определени събития или
документи стават достъпни.

потенциалните или реални прекъсвания. В този
случай системата генерира сигнали, които
съкращават времето Ви за отговор и Ви дават
възможност да вземете правилните решения
по-бързо. Това Ви помага да избегнете
оплаквания и допълнителни разходи, възникнали
поради забавяне на информация и доставка на
продукта.

•

с информация в реално време за всички
превозвачи и видове транспорт
Незабавно локализиране на пратките и
продуктите в рамките на веригата за
доставки

KN LOGIN - ПРОАКТИВЕН МОНИТОРИНГ И ИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ПО-СТРОГ КОНТРОЛ И ПО-ДОБРО
ПРЕДСТАВЯНЕ
•

•

•

Спестете време, намалете разходите и
избегнете трудностите с Вашите клиенти
като следите всички критични точки на
Вашата логистика и процеси по поръчване.
Генерираните от Кюне и Нагел и-мейл
известия могат да съдържат информация за
клиентски референции, както и линкове към
документи.
Можете да получавате известия
при достигане на определено събитие

•

или когато определен документ/клиентска
референция са налични.
KN Login позволява лесно идентифициране на
потенциални и действителни проблеми при
транспорта, както и план за промени на
базата на предварително дефинирани от
потребителя изключения.

НАПРЕД

Засилване на сътрудничеството във Вашата верига
на доставките.

Трансформира данните в мощна информация и
предимство.

KN Login оптимизира потока на информация с партньорите Ви
чрез предоставяне на съвместни решения в обща платформа.
Тази тясна интеграция на системите, процесите и хората
подобрява взаимодействието с всички участващи страни.

Големият набор от усъвършенствани инструменти за управление
на информацията на KN Login Ви дава пълен контрол на Вашите
данни. Те осигуряват точни заключения за Вашата верига на
доставките за бързо вземане на решения като Ви помагат да
идентифицирате възможностите за подобрение.

KN Login може да подобри продуктивността и
ефективността като Ви предложи сигурна среда
за комуникация с изпращачи, получатели, Кюне и
Нагел и други доставчици на услуги. Системата
предлага решения за бизнес сътрудничество на
обща платформа, позволявайки прецизна и
ефективна комуникация в реално време по
цялата верига на доставките.

Кюне и Нагел интегрира инструмента SAP®
BusinessObjects™ в KN Login, за да Ви предостави
най-съвременните методи за изготвяне на
справки и да накара Вашите данни да заработят
за Вас. Нашето портфолио включва различни
видове отчети - за динамиката на
производителността, статистика за обемите,
доклади за транспортните разходи, за
транзитните времена и други.

Заменяйки по-малко автоматизираните методи за
комуникация като електронни таблици и и-мейли,
KN Login осигурява пряк и ефективен поток от
информация между Вас и Вашите бизнес
партньори.
Функцията Интерактивно планиране на
доставките (IDP) предлага онлайн планиране в
реално време . Тя свежда до минимум

Активна 24/7, функцията прави изготвянето на
резервации много по-гъвкаво. Системата дава
възможност на товародателите да поискат
специално оборудване, да посочат товарните
адреси, както и датите за товарене и да
представят инструкции за товарене.
KN Login подобрява лекотата, бързината и
прозрачността на комуникацията и
сътрудничеството с партньорите Ви във
веригата на доставките.

Функцията Извличане на данни в KN Login Ви
дава бърз преглед на всички логистични дейности
и процеси по поръчване във Вашата верига на
доставките.
То предоставя прогнози за доставка на база
очакваните отпътувания и пристигания на
стоката.
В допълнение, програмата обобщава важни

събития във веригата на доставки и сигнали за
изключения в случай на критични промени в
плана и очаквани и действителни прекъсвания в
услугите.
KN Login Ви дава възможност да оцените
производителността на Вашата верига на
доставките, да планиранете по-ефективно и да
информирате своевременно Вашите колеги и
партньори. Можем да създадем персонализирани
справки и доклади по заявка или да Ви дадем
достъп сами да създавате свои.
KN Login Ви дава мощни инструменти за
бизнес анализ, които превръщат данните
Ви в информация и Ви помага да вземете
ефективни решения.

KN LOGIN – ГЛАДКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК.

KN LOGIN – ГЛЕДКА ОТ “ПТИЧИ ПОГЛЕД” ЗА ВАШАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИТЕ ПЛЮС МОГЪЩИ
ОПТИМИЗАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

•

•

•
•

НАЗАД

комуникацията, оптимално поддържа процеса по
планиране на доставки за цели и частични
контейнери. Това позволява приоритизиране на
доставките, базирано на спешността и нуждата
от определен продукт.

Ускорява процесите чрез лесно
взаимодействие и комуникация между всички
заинтересовани страни.
Конфиденциалната информация може да
бъде защитена чрез прилагане на нива за
достъп до данните.
Улеснява обмена на данни при голям брой
участници и позволява взимането на
ефективни и добре информирани решения.

•

•

Увеличава планирането и ефективното
изпълнение, както и надеждността от
подмяната на ръчно управлявани процеси с
потоци, управлявани от системата .
Лесна интеграция в KN Login на всички
страни в процеса на възлагане на поръчки и
дистрибуция.

•

Свързва различни данни в последователна
видимост като предоставя възможност за
взимане на адекватни решения, което води
до по-ефикасна и ефективна верига за
доставките.
Широка гама от стандартни и персонализирани еднократни отчети или доклади по
зададен график за анализ на веригата на
доставките, които са интегрирани с

•

•
•

SAP BusinessObjects.
Подкрепя усилията за прогнозиране на
търсенето и оптимизиране на веригата на
доставките, което води до подобряване
качеството на услугите.
Позволява на потребителя да види голямата
картина “с един поглед”.
Осигурява лесна за използване платформа за
бързо взимане на решения.

НАПРЕД

ПРЕДИМСТВА НА KN LOGIN
• Допълнителните видимост, наблюдение, сътрудничество и
решенията за управление на информацията Ви дават
възможност за бързо анализиране на Вашата верига за доставки
и подобряване на оперативните процеси.
• Видимост от “край-до-край” върху цялата Ви продукция
в движение - позволява Ви да управлявате складовите
си наличности по-ефективно, да намалите натовареността и
разходите.
• Нашата платформа подобрява продуктивността,
ефективността и използваемостта на всички страни по
сделките.
• Незабавното сигнализиране при изключения и проактивното
управление на събитията рационализират процеса на взимане
на решения и планирането на извънредни ситуации.
• Модулната структура позволява да се създадат в KN Login
специално разработени решения, които да паснат най-добре
на бизнес изискванията Ви.
• Глобалната стандартизирана система Ви позволява бърз
и насочен достъп до съответните данни - за Вас и Вашите
партньори.

НАЗАД

