ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ": ІЗ
ТУРБОТОЮ ПРО ЗДОРОВ'Я РАЗОМ
З IFS APPLICATIONS ™

Корпорація "Артеріум" є однією із провідних компаній
України, секрет успіху якої полягає у прагненні до
постійного покращення процесів та формування
ефективної системи надання високоякісних товарів та
послуг, які відповідають міжнародним стандартам GMP EC.
Одним із інструментів динамічного розвитку компанії є
система управління фармацевтичним підприємством IFS
ApplicationsTM, яку було впроваджено у 2007 році.
ВИБІР СИСТЕМИ
З розвитком компанії виникла необхідність створення інтегрованої інформаційної
системи управління бізнес-процесами, яка б дозволила покращити обмін інформацією
між відділами, ефективно використовувати виробничі потужності та планувати запаси
на складах, а також керувати терміном виконання замовлень, збільшити оборотність
готової продукції, аналізувати стан дебіторської заборгованості та виконувати усі
процеси контролю якості. Окрім цього, компанія потребувала чіткої формалізації
процесів збуту, управління виробництвом, складом, закупівлями та можливості
відображення цих процесів у єдиній системі.
Факторами впливу на рішення щодо створення корпоративної інформаційної
системи на базі програмного комплексу IFS Applications, були такі:
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• найкраще співвідношення "ціна/якість/перспективність";
• провідна архітектура;
• розвинена функціональність;
• відповідність міжнародним стандартам у сфері ІТ;
•	наявність галузевого рішення, яке успішно функціонує на фармацевтичних
підприємствах Європи.

ВПРОВАДЖЕНННЯ
Рішення було створене на базі цільової бізнес-моделі після попередньої
оцінки існуючих на підприємстві процесів. Проект охопив такі основні процеси,
як планування виробництва та закупівель, збут продукції, контроль якості,
складські операції, фінансові розрахунки із контрагентами, а також інтеграція
системи із системою бухгалтерського обліку.
Обсяг робіт другої фази проекту включав в себе впровадження модулів
IFS/ФінансиTM, IFS/РемонтиTM та компонентів модуля IFS/ДистрибуціяTM. Раніше
компанія використовувала іншу ERP-систему для ведення бухгалтерського обліку
та вирішила змінити її на модуль IFS/ФінансиTM для управління усіма
бізнес-процесами із єдиної бази даних.
Модуль IFS/РемонтиTM було впроваджено для автоматизації процесів
планування, обліку та контролю технічного обслуговування, ремонту та
модернізації основних фондів.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
• Інтеграція усіх робочих
процесів
• Зменшення часу на
обробку замовлень
• Спрощене планування
матеріальних ресурсів
• Можливість швидко
реагувати на зміни
• Єдине джерело інформації зі
спрощеним доступом та
багатофункціональним
інтерфейсом

Для управління роботою складу, ефективного контролю складського простору
та покращення взаємодії між працівниками складу було розширено
функціональність модуля IFS/ДистрибуціяTM у напрямку складської логістики.
Друга фаза впровадження системи IFS Applications також забезпечила
реалізацію механізму CRP (планування виробничих потужностей). Цей механізм
був потрібен для визначення умов та ресурсів, що є необхідними для створення
графіку виробництва та надання можливості розподілення завантаження
виробничих потужностей.
Впровадження відбувалося із залученням спеціалістів компанії "Альтер
Сістемс", партнера IFS CEE в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Учасники проекту визначили багато позитивних результатів від впровадження
IFS Applications як для управління компанією, так і для споживачів лікарських
засобів. Серед них такі: виключення можливості відвантаження неякісного товару
(стало неможливим здати/прийняти на склад готову продукцію, що не пройшла
контроль якості); підвищення безпеки бізнеса в цілому за рахунок відстеження
кожної серії готових лікарських засобів (ГЛЗ), партії товарно-матеріальних
цінностей, поява можливості точного та повного повернення ГЛЗ.

СКЛАД РІШЕННЯ:
• IFS Фінанси™
• IFS Проекти™
• IFS Дистрибуція™

Бізнес-процеси корпорації перейшли на якісно
новий рівень і зумовили цілий ряд переваг, серед
яких повноцінне об'єднання в єдиній базі всієї
інформації, що є необхідною для прийняття
оперативних і стратегічних рішень; планування
виробництва та закупівель на основі концепції MRP II,
в результаті чого зменшилися залишки на складах і
збільшився обіг готової продукції.

• IFS Виробництво™
• IFS Документообіг™
• IFS Управління якістю™
• IFS Ремонти™

Юрій Ковш, IT-директор корпорації "Артеріум"

Окрім цього, впровадження модуля IFS/РемонтиTM допомогло уніфікувати
процеси обслуговування обладнання, підвищити відмовостійкість, забезпечити
автоматичне формування планів ремонтів, суттєво знизити аварійний простій
обладнання за рахунок планово-попереджувальних ремонтів, збалансувати
навантаження спеціалістів з ремонтів, а також планувати надходження запасних
частин із високою точністю.
Використання мобільних пристроїв (зокрема, сканерів штрих-кодів) дозволило
скоротити тривалість кожної транзакції шляхом забезпечення надійності
інформації та вчасного і повного відображення даних для прийняття рішень.
Використання модуля CRP призвело до економії часу на перепланування (раніше
на це витрачалися тижні, а після впровадження модуля CRP -- лічені хвилини), а
також збільшення обсягу вчасно виконаних замовлень.
В цілому, було підвищено прозорість усіх процесів основної діяльності
компанії, у тому числі таких як закупівлі, виробництво та збут.

Детальна інформація доступна за
запитом на електронну адресу
info@ifsworld.com, на адресу
регіонального офісу IFS, або на
сайті IFSworld.com

