
Рішення, що випереджає зміни та підвищує швидкість реагування 

Інтегроване бізнес-планування ланцюгів поставок


в режимі реального часу, від продажу до запасів

SAP INTEGRATED

BUSINESS PLANNING



Для порівняння попиту та пропозиції, узгодження обсягів та 

управління ланцюгами поставок, щоб відповідати потребам клієнтів.


Навіщо компанії впроваджують sap ibp?

Система передбачає розробку оптимального плану роботи, який 

охоплює плани продажів, виробництва, закупівель та організацію 

взаємодії підрозділів компанії у єдиному середовищі.


SAP Integrated Business Planning - це хмарне рішення 
для тактичного та стратегічного планування.



ПРО ПРОДУКТ



Моделювання ризиків та припущень


Сценарне моделювання


Планування обсягу продажів


Планування запуску нових продуктів


Планування промо


Моделювання фінансового результату


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ?

Менеджер з продажу


Менеджер з планування попиту


Менеджер з планування виробництва та складських запасів


Менеджер із закупівель

Спеціалісти

Керівники департаментів поставок і збуту, виробництва, продажів


Керівник фінансового відділу


Керівник відділу фін. показників


ТОП-менеджмент

SAP IBP?ХТО ВИКОРИСТОВУЄ 



Використання уніфікованого набору даних у роботі дає позитивні результати в побудові аналітичних звітів


та покращує взаємодію між окремими підрозділами компанії

Supply Chain 
Control Tower

Центр управління 

ланцюгом поставок, 

ґрунтуючись на KPI

IBP Sales & 
Operations

Стратегічні та тактичні 

процеси планування

IBP for Demand

Аналіз та планування 

попиту


IBP for Inventory


Аналіз та планування 

запасів

Demand Driven 
Replenishment

DDMRP


Поповнення запасів, 

враховуючи попит


IBP for Response 
& Supply

Планування поставок, 

розподіл з урахуванням 

обмежень

ЗБІЛЬШУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ЧОМУ РІШЕННЯ SAP IBP 
НАДСКЛАДНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ?



Аналіз та планування попиту


IBP for Demand відповідає за збір історичних даних, їх обробку, 

статистичне прогнозування та зондування попиту. Поєднує та корегує 

прогнози, легко формує сценарії попиту для подальшого аналізу.



IBP for Demand


збір та обробка історичних даних


вибір моделі прогнозування


прогон прогнозування


коригування результатів прогнозування з урахуванням попереджень


використання та передача прогнозу в наступні додатки планування




Аналіз та планування запасів


IBP for Inventory формує оптимальний план запасів,


враховуючи такі параметри:

IBP for Inventory


мінливість попиту, похибки прогнозу та постачання


вартість, час доставки та взаємозв'язки в ланцюжку поставок


взаємозалежність запасів на складах та інші важливі критичні фактори при 

встановленні цільових рівнів запасів

Прозорість, передбачуваність та можливість швидкого коригування планів


Зниження об'єму та цін складських запасів




Поповнення запасів, враховуючи попит

Demand Driven Replenishment DDMRP - це:


Demand Driven Replenishment

DDMRP



стратегічне позиціювання запасів шляхом створення буферних точок 

зберігання


динамічне керування та налаштування буферних точок


планування на основі попиту


прозоре та спільне виконання системи учасниками процесу




Планування поставок,

розподіл з урахуванням обмежень


IBP for Response & Supply дозволяє створювати вдосконалені 
симуляції планування постачання для S&OP на основі прогнозів, 
замовлень та запасів.


IBP for Response & Supply


накладення цілого переліку обмежень та можливостей для побудови 
реалістичних планів постачання

планування поставок через всю мережу на рівні специфікацій (bill of materials)

відстеження підтверджень замовлень та при необхідності швидке корегування 
плану

оптимізація планів на основі витрат




Стратегічні та тактичні процеси планування

IBP Sales & Operations - це ядро IBP, що узгоджує попит та пропозицію 

для досягнення результатів бізнесу та допомагає залучити ключових 

гравців процесу для спільних дій у єдиній системі даних.

IBP Sales & Operations


спільна модель даних для планування попиту, фінансів та ланцюжка поставок, 

що дозволяє підтримувати тактичне та оперативне планування на будь-якому 

рівні деталізації


створення планів з урахуванням плану виробництва, попиту для забезпечення 

необхідного рівня доходів та збільшення частки ринку


створення what-if сценаріїв для прийняття обґрунтованих та зважених рішень


та багато іншого




Центр управління ланцюгом поставок, 
ґрунтуючись на KPI

Supply chain control tower дає можливість учасникам ланцюжка 


поставок орієнтуватися, аналізувати та керувати своїм процесом 


у режимі реального часу. Разом з налаштованою аналітикою та 


системою попереджень, це дозволяє:


Supply Chain Control Tower

значно розширити можливості оперативного відстеження відхилень завдяки 

доступу до даних по всьому ланцюжку поставок


встановлення KPI, моніторинг процесів та створення автоматичних 

повідомлень на контрольних точках


створення what-if сценаріїв для прийняття обґрунтованих та зважених рішень




Підвищення клієнтського сервісу


Скорочення циклу планування


Скорочення трудовитрат на планування


Скорочення запасів матеріалів


Зменшення помилок прогнозування


Зниження витрат на транспортування,  зберігання,

складську обробку


* Кількісні показники розраховані на основі бенчмарків SAP. 

10-50%


30-90%


25-75%


5-20%


10-50%


5-15%


 на основі 
статистики клієнтів SAP

Кількісні ефекти

Підвищення швидкості будування планів та корегування


Використання потужних математичних інструментів для 

точного планування


Реалізація єдиного плану до виконання всіма залученими 

підрозділами


Підвищення клієнтського сервісу


Зменшення помилок прогнозування


Скорочення циклу планування


Скорочення часу та трудовитрат на планування


впровадження планування 

продажів та операцій:


Основні переваги 



SAP IBP - хмарне рішення, усі обчислення проводяться у хмарі


На відміну від аналогічних систем планування, в SAP IBP як інтерфейс користувача використовується MS Excel, що значно спрощує роботу 

користувача


Паралельна робота з тими ж даними декількох користувачів з будь-якої точки світу


Гнучкий механізм поділу ролей і повноважень - для користувача відображаються і редагуються тільки ті дані, на які він має повноваження


Вбудовані алгоритми прогнозування й аналізу прогнозів - розрахунок помилок прогнозів


Агрегація та дезагрегації у реальному часі - аналіз даних на будь-якій комбінації атрибутів (канал збуту, регіон, бренд, РМ, SKU)


Вбудований функціонал інтегрується з будь-якими джерелами даних - не тільки SAP-системами, локальними файлами та 

системами-споживачами


Короткий термін впровадження - 5-7 місяців


Вартість ліцензування системи не залежить від кількості користувачів


SAP IBP - єдине джерело даних, що забезпечує загальний план, інтегрований між всіма процесами
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ЯКІ ПОТРІБНО ЗАПАМ'ЯТАТИ 10 ФАКТІВ ПРО SAP IBP, 



Євгенiй Симороз
Account Sales Executive

Контакти 




+38 044 585 25 01
sales@benoy.com.ua 


