ERP & PLM.
PURE INNOVATION.
BRAND NEW.

INTEX –
FIRMA OPROGRAMOWANIA MODY.
Konsumenci stali się bardziej niż kiedykolwiek wymagający przy wyborze ich odzieży. Klient chce być wielokrotnie od nowa
przekonywany pod względem wzornictwa,
jakości, ceny lub dostępności. Lojalność
wobec szczególnej marki odgrywa przy tym
niewielką rolę. Klient oczekuje zawsze świeży
towar, który może kupić w zależności od
nastroju, kiedy i gdzie chce: w sklepie, w
sprzedaży hurtowej i oczywiście w internecie. Time-to-market jest zatem jednym z
kluczowych parametrów aby wykazać się
wsód ostrej konkurencji. Sukces odnoszą
firmy odzieżowe, które rozumieją wielokanałowość i mają kontrolę nad procesami
tworzenia, zatrudnienia i sprzedaży, co bez
wsparcia zaawansowanych systemów IT jest
prawie niemożliwe.
W tym momencie wkracza Intex do gry.

Nasza nowo opracowana internetowa aplikacja IX FUSION łączy w sobie różne procesy
dotyczące tematu planowania zasobów
przedsiębiorstwa (Enterprise-Resource-Planning = ERP), zarządzania cyklem życia
produktu (Product-Lifecycle-Management
= PLM) i zarządzania łańcuchem dostaw
(Supply-Chain-Management = SCM). Branża
mody otrzymuje po raz pierwszy w pełni
zintegrowany system, który pokrywa cały
proces wytwórczy i zaopatruje w towar
wszystkie, optymalnie między sobą skoordynowane, kanały dystrybucji.
IX FUSION działa prawie bez interfejsów do
systemów zewnętrznych i umożliwia sieciowe myślenie i działanie – pozdrowienia
od przemysłu 4.0.

DOKŁADNE DOPASOWANIE DO
BRANŻY MODY
Koncentrujemy się: celem IX FUSION jest
wyłącznie świat odzieży. Buty i akcesoria.
Niezależnie czy to hurtownik, sprzedawca
online, oferent produktów markowych lub
prywatnych, każda firma mody czerpie korzyści z naszej software, oszczędza pieniądze,
czas i nerwy i może liczyć na szybki

Return-on-Investment. Jako specjalista znamy
branżę mody od podszewki. To doświadczenie możemy podać dalej naszym klientom
i rozwijać scenariusze najlep szych praktyk
(Best-Practise), aby umożliwić użytkownikom
skuteczną i pragmatyczną pracę z IX FUSION.

IX FUSION KOLEKCJA
Jak zwykle w świecie mody, oferujemy również
IX FUSION w różnych rozmiarach i wzorach. Od
wersji Lite z wieloma podstawowymi funkcjiami aż do pakietu Pro, który bardzo detalicznie
odwzorowuje procesy i dopasowuje je do poszczególnych kroków pracy. Obie wersje oferujemy
jako klasyczny model licencji i wersję Cloud.
Pod nazwą IX FUSION PLUS można dodatkowo
zamówić wiele różnych praktycznych aplikacji.
Od mobilnych sklepów internetowych poprzez
systemy zarządzania powierzchniami i realizację

zwrotów: wszystko to jest zimplementowane
w naszej software. Kompleksowe możliwości
analizy i rozważania KPI oraz zastosowanie Data-Warehouse pozwalają na stałą optymalizację
procesów i aplikacji.
Intex zapewnia nie tylko aplikację internetową.
Wyposażamy naszych klientów w pełne pakiety.
Zaczynając od szkolenia użytkowników i bieżącej
obsługi klienta, poprzez przegląd techniczny aż
do opcjonalnego Software-Hosting. Jesteśmy w
każdej chwili do pomocy.

NASZ SERWIS-IT – ZNACZNIE WIECEJ
NIŻ MODNY DODATEK
Oferujemy nie tylko rozwiązania programowe,
proponujemy również kompleksowe usługi IT.
Od dostawy sprzętu i instalację, poprzez Servis-Hosting do porady i zaplanowania kompletnej infrastruktury technicznej w sklepie. Żadne
życzenie nie pozostanie otwarte.

Serwis-IT: ten obszar w środku naszej firmy przekonuje bogatym know-how, korzystnymi warunkami, krótkim czasem reakcji oraz szerokim
zakresem usług.

PRÊT-À-PORTER
I JEDNAK NA MIARE
Web- i Cloud-Aplikacja IX FUSION możne zostać
bardzo szybko dostosowana do potrzeb klientów,
zawiera dużo nowych modułów i przekonuje
nowoczesną i przyjazną powierzchnią (GUI) dla
użytkownika. Użytkownik jest prowadzony płynnie
i naturalnie przez aplikację i widzi tylko to, czego
potrzebuje do efektywnej pracy – to Management by Exception - na najwyższym poziomie.
IX FUSION zamienia to co znane czymś lepszym
i zawiera funkcje, które są nam znane z zakresu

prywatnego. To odpowiada nowoczesnemu sposobowi pracy, zwiększa faktor zabawy i motywuje
do wykorzystania pełnego spektrum software.
Przynależne aplikacje robią użytkownika mobilnym. Informacje mogą być pobierane teraz
również w drodze, użytkownik ma w ten sposób
łańcuch dostaw na oku. Dzięki różnym sposobom
konfiguracji, wysiłek dopasowania systemu do
własnych potrzeb, poprzez samego użytkownika,
utrzymuje się na niskim poziomie.

PORTFOLIO INTEX NIE
POZOSTAWIA NIC DO
ŻYCZENIA

INTEX JEST INNY
Nie jesteśmy zwykłym „komercyjnym”
producentem software, jesteśmy „The
Fashion Software Company“. Specjalistą, który zna branżę mody jak
własną kieszeń. I to od prawie 30 lat.
Naszą wiedzę, nasz szybki czas reakcji
i naszą precyzję poznało już ponad
400 klientów. Nie ma wielu procesów
w przemyśle odzieżowym, które nie
zostały w ciągu ostatnich trzech dekad
opracowane przez Intex.
Naszą mocną stroną było zawsze,

stałe zaskakiwanie innowacyjnymi
rozwiązaniami i dostosowywanie się do
szybko zmieniających się warunków i
rosnących wymagań klientów. IX FUSION jest do tego najlepszym dowodem.
Intex należy do Microsoft Gold Partner,
jako przodujący dostawca rozwiązań
ERP i PLM na rynku mody.
Kto chciałby dowiedzieć się więcej
na temat Best-Practice, dopasowanych scenariuszy aplikacyjnych,
kompleksowych narzędzi do anali-
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zy, KPI-rozważania, używania Data-Warehouses, logistyki businesowej,
Multi-Tier-podejścia i najnowszych
standardów HTML, znajdzie wszystko
na naszej stronie internetowej www.
intex.de.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy umówić się na spotkanie z nami.
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Product Lifecycle Management (PLM)

Data Warehouse (DWH)
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