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Jako podmiot zajmujący się przetwarzaniem lub dystrybucją jedzenia i napojów Twoja firma musi spełniać specyficzne 
dla branży wymagania oraz wypełniać prawne zobowiązania nakładane na tego rodzaju działalność. Musisz nie tylko 
sprawnie realizować zamówienia klientów, zarządzać recepturami, kontrolować zapasy i planować produkcję w coraz 
bardziej konkurencyjnym środowisku, ale także radzić sobie z gąszczem przepisów ustanawianych przez prawodawcę.

Dodatkowo warunki gospodarcze spowodowały wzrost kosztów, który trudno jest przerzucić na konsumenta. 
Aby odnieść sukces, konieczna jest niezwykła determinacja w osiąganiu doskonałości operacyjnej. Nie możesz sobie 
pozwolić na błędy w produkcji, straty, odrzuty, wycofanie produktów, problemy z bezpieczeństwem ani inne zdarzenia, które 
miałyby negatywny wpływ na Twoją działalność.

Sage X3, system doskonale przystosowany do Twoich branżowych potrzeb, zawiera zaawansowane funkcje, które 
pomogą Ci zachować konkurencyjność w obliczu tych wyzwań.

Prostsze zapewnienie zgodności 
to szybszy rozwój
Sage X3 dostarcza firmom działającym w branży spożywczej kluczowych informacji umożliwiających podejmowanie 
biznesowych decyzji — i robi to szybko. Główna funkcja programu umożliwia firmom łatwą obsługę kwestii 
związanych ze zgodnością i eliminowanie niewydajnych aspektów ich działalności. Daje to znaczną przewagę nad 
starszymi systemami i innymi mniej wydajnymi programami ERP. 

Firmy z branży spożywczej każdego dnia muszą mierzyć się ze wzrastającą presją regulacyjną. Dzięki Sage X3 
szybko zapewnisz zgodność z przepisami i skupisz się na rozwoju firmy. Co więcej, dogłębna wiedza na temat 
kwestii dotyczących zgodności ze standardami pozwoli Ci przekonać klientów o Twoim zaangażowaniu w dążenie 
do doskonałości. Tutaj też Sage X3 może być pomocny, sprawi bowiem, że działalność Twojej firmy będzie bardziej 
przejrzysta, co pozwoli na skuteczniejsze odpowiadanie na zapytania klientów. Wyjątkowe narzędzia do śledzenia, 
dostępne w Sage X3, pozwolą na lepszą obsługę wycofywanych produktów, zarządzanie terminami przydatności,  
realizację polityki zrównoważonego rozwoju, kontrolę produkcji bezalergenowej i etykietowania oraz innych 
ważnych kwestii związanych z Twoją działalnością. W miarę rozwoju działalności Twojej firmy, Sage X3 dostosowuje 
się do nowych wymagań, tak by wciąż wspierać Cię w ich spełnianiu, bez konieczności zwiększanie kosztów stałych.

Prognozowanie popytu 
i podaży umożliwia planowanie zapasów
Firmy z branży spożywczej muszą radzić sobie z jednymi z największych w gospodarce wahań w zakresie popytu 
i podaży. Wystarczy, że popsuje się pogoda, nie udadzą się zbiory lub pojawi się nowy trend związany z jedzeniem, 
i okazuje się, że masz za mało produktów lub — odwrotnie — jest ich za dużo. Choć pewien poziom niepewności 
zawsze pozostanie, dobra analiza rynku ułatwia przewidywanie sezonowych zmian podaży i popytu, co z kolei 
umożliwia odpowiednie gromadzenie zapasów lub ich wyprzedaż. Sage X3 umożliwia przeprowadzenie takiej analizy 
za pomocą konfigurowalnego, łatwego w użyciu interfejsu. 

Większość firm w branży spożywczej ma problemy z przewidywaniem popytu, co prowadzi do marnowania zapasów 
lub utraty sprzedaży z powodu niedostępności produktu w magazynie. Dzięki doskonałym narzędziom analitycznym 
dostępnym w Sage X3 możesz szybko skorzystać z danych historycznych, aby przygotować prognozę, co pozwoli Ci 
oszczędzić pieniądze.

Sage X3 posiada wbudowane funkcje zaprojektowane  
specjalnie z myślą o firmach z branży spożywczej, takie  
jak zarządzanie recepturami, kontrolę jakości i zgodności  
z wymaganiami czy śledzenie serii.



Popraw spójność produktów 
i procesów dzięki zarządzaniu 
formułami i recepturami

Przewiduj i optymalizuj produkcję w ramach wielu 
zadań produkcyjnych, porównując zaplanowane 
nakłady z zaplanowanymi produktami, a następnie 
wykorzystując te wartości w specyfikacji formuły 
lub receptury przed rozpoczęciem zadania produk-
cyjnego. Śledź i zachowuj specyfikacje jakościowe 
oraz wyniki badań surowców, produktów pośrednich 
i gotowych na różnych etapach ich cyklu życia.

• Obsługa pojedynczych i wielopoziomowych 
specyfikacji materiałowych, umożliwiająca 
zarządzanie recepturami i marszrutami w trakcie 
produkcji.

• Obliczanie i śledzenie wydajności (+/-) w trakcie 
produkcji.

• Zarządzanie produktami ubocznymi procesu  
produkcji, zarządzanie stężeniem surowca  
i innymi kluczowymi cechami produktu.

• Różne jednostki miary i funkcje konwersji.

Zapewnienie zarządzania jakością 
na każdym etapie

Śledź i zachowuj specyfikacje jakościowe oraz wyniki 
badań surowców, produktów pośrednich i gotowych na 
różnych etapach ich cyklu życia.

• Możliwość prowadzenia kontroli procesów pakowania 
i produkcji, automatyczne poddawanie kwarantannie 
podejrzanych lub niespełniających norm produktów  
w celu dalszego zbadania lub usunięcia.

• Kontrola jakości i analiza surowców, produktów 
pośrednich i gotowych. 

• Wszystkie rezultaty badań są zapisywane i przechowy-
wane wraz z historią produkcji.

„Dzięki temu, że Sage X3 działa w czasie rzeczywistym,  
zawsze możemy dostarczyć dokładne dane  

naszym działom obsługi klienta, księgowości i produkcji”. 

Anne Robinson,
Dyrektor ds. technologii informatycznych, Alloy Polymers



Poprawa wydajności procesów 
planowania i harmonogramowania 
umożliwia lepszą ocenę popytu
Porównuj obciążenia gniazd produkcyjnych wynikające 
z obecnych, jak również proponowanych zleceń produk-
cyjnych i zarządzaj dopuszczalnym obciążeniem każdego 
gniazda produkcyjnego, tym samym poprawiając obsługę 
klienta i poziomy zapasów.

• Analiza zamówień zakupu oraz partii produkcyjnych 
zaplanowanych, jak i w trakcie realizacji, pozwalająca 
ocenić popyt w kontekście dostępnych zapasów.

• Wsparcie planowania dla zarówno ograniczonych,  
jak i nieograniczonych zdolności produkcyjnych. 

• Harmonogramowanie za pomocą metody „przeciągnij  
i upuść”, pozwalające na ręczne przeglądanie, symu-
lowanie i aktualizowanie niezrealizowanych zleceń  
oraz operacji produkcyjnych.

• Harmonogramowanie wstecz.

Maksymalizacja wykorzystania zapasów 
oraz redukcja odrzutów i strat związanych 
z upływem terminu przydatności

Eliminacja niewydajnych aspektów działalności i uproszczenie 
kontroli zapasów dzięki kompleksowej integracji procesów 
zarządzania magazynem, a także ograniczenie z magazynów 
dzięki zarządzaniu danymi dotyczącymi dat przydatności  
i ponownych kontroli. 

• Zarządzanie przydatnością produktów poprzez kontrolę 
upływu terminów przydatności w ramach realizacji 
wyjątkowych zamówień klientów.

• Szeroki zakres funkcji zarządzania magazynem z obsługą 
technologii RF i wydrukiem kodów kreskowych.

• Obsługa ukierunkowanych czynności, takich jak ukie-
runkowane planowanie odkładania i pobierania produk-
tów oraz harmonogramowanie.

Aktywnie monitoruj łańcuch dostaw, 
wykorzystując śledzenie serii oraz funkcje 
wyszukiwania informacji i śledzenia
Popraw bezpieczeństwo żywności, korzystając z do-
skonałych funkcji śledzenia alergenów dostarczających 
niezbędnej wiedzy na temat źródeł surowców i wpływu na 
Twoje produkty, jaki mogą mieć wahania w dostawach sur-
owców od Twoich dostawców.
 
• Funkcje śledzenia poprzednich i następnych etapów  

w całym łańcuchu dostaw.
• Śledź każdy składnik i produkt końcowy według  

zakładu, partii lub dostawcy, serii i podserii wraz  
z automatyzowanymi funkcjami wycofania produktów.

• Wyposażony w funkcje pozwalające obsłużyć każde 
wycofanie w ciągu kilku minut, a nie godzin czy dni.

Nieprzerwane zarządzanie  
Twoim procesem produkcji

Zaplanuj produkcję na podstawie dostępności skład-
ników oraz dostosowuj zlecenie wraz z pojawiającymi 
się ograniczeniami, zapewnij  odpowiedni skład każde-
go wsadu produkcyjnego.

• Harmonogramowanie serii produkcyjnych według 
kryteriów określonych przez użytkownika: według 
godzin, zmian lub dowolnego innego okresu w ob-
rębie cyklu produkcyjnego.

• Zużycie standardowych składników raportowane 
jest wstecznie według normatywu bądź na pod-
stawie ilości faktycznie wydanych. 

• Aktualizacja zleceń produkcyjnych w czasie produk-
cji; wymagane zmiany są zgłaszane, gdy tylko się 
pojawiają.

• Skuteczne utrzymywanie składu każdej serii dla 
powtarzalnych zamówień od tych samych klientów.

Zakupy

Zapasy

Produkcja

KlientSprzedawca 
detaliczny

Hurtownik

Podwykonawca

Zwroty

Dostawca

Producent

Przetwórca



Najważniejsze cechy determinujące
sukces w branży

• Produkcja w trybie procesu i trybie mieszanym
• Zarządzanie recepturami i partiami
• Śledzenie alergenów i zapewnianie jakości
• Skale ważenia
• Zarządzanie przybliżoną wagą
• Zarządzanie harmonogramem prac
• Harmonogram główny produkcji/planowanie 

zasobów wytwórczych
• Konfiguracja danych technicznych
• Księgowanie kosztów produkcji
• Pakowanie produktów
• Planowanie zdolności produkcyjnych

• Księga główna
• Przygotowanie budżetu
• Zarządzanie wydatkami
• Zarządzanie środkami trwałymi
• Księgowanie kosztów i księgowość analityczna
• Należności i zobowiązania
• Aplikacje mobilne

• Magazynowanie wielopoziomowe: lokalizacja, 
seria i podseria

• Możliwość śledzenia serii naprzód i wstecz
• Różne jednostki miary
• Zarządzanie przydatnością produktów przez 

kontrolę terminów przydatności, w tym przez 
zarządzanie datami przydatności

• Przeniesienia i transakcje
• Pobieranie danych RF
• Kontrola jakości i badania
• Ocena kosztów zapasów
• Uzupełnianie, transfery międzymagazynowe
• Aplikacje mobilne

• Zarządzanie cenami i zniżkami
• Ofertowanie, kontrakty i otwarte zamówienia
• Przygotowanie zamówienia, dostawa,  

pakowanie i wysyłka
• Konfiguracja produktu, opcje i warianty
• Zapytania o zapasy i alokacja zasobów
• Harmonogramowanie dostaw i wysyłka
• Fakturowanie i ponaglenia
• Zwroty klientów
• Prowizje od sprzedaży
• Sprzedaż międzyfirmowa i międzymagazynowa
• Konosament i zgłoszenie wywozowe
• Aplikacje mobilne

• Zapotrzebowanie na zakup
• Księgowanie obciążeń
• Zapytania ofertowe
• Zamówienia zakupu
• Wielopoziomowe przetwarzanie zgód
• Podwykonawstwo
• Śledzenie faktur
• Zarządzanie cenami i kontraktami
• Zwroty dostawcy
• Aplikacje mobilne

• Zarządzanie kontaktami
• Automatyzacja pracy przedstawicieli handlowych
• Kampanie marketingowe
• Obsługa klienta

Funkcja śledzenia alergenów  
Sage X3 pozwala gromadzić  
informacje o produkowanych  
towarach, których komponenty 
zostały określone jako zawiera-
jące jeden z alergenów spożyw-
czych.

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie magazynami

Zakupy

Zarządzanie finansami

Zarządzanie sprzedażą

Obsługa klienta

Funkcje zarządzania działalnością 
Sage X3 dla branży spożywczej
Sage X3 to rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla branży spożywczej, oferujące wstępnie zdefiniowane procesy  
i zasady obowiązujące w biznesie, połączone w wiodącym na rynku interfejsie użytkownika.  
Do korzystania z Sage X3, systemu stworzonego z myślą o obsłudze zarówno działów mających kontakt z klientem, 
jak i zaplecza admi-nistracyjnego, potrzebna jest wyłącznie przeglądarka na dowolnym urządzeniu.

Śledzenie serii 
i funkcje śledzenia Produkcja partii Zarządzanie  

jakością

Zarządzanie  
formułami 

i recepturami

Zgodność 
z przepisami 

i sprawozdawczość

Planowanie 
i harmono-

gramowanie

Zarządzanie
magazynami

Zarządzanie  
jedną lokalizacją 

i wieloma
lokalizacjami

Obszar roboczy 
oparty na roli

Automatyzacja 
przepływu danych 

i alerty

Sprawozdawczość 
i analityka 
biznesowa

Zestaw narzędzi 
sprzedażowych 

do pracy w terenie

Sage X3 ułatwia śledzenie, a łatwy w obsłudze interfejs  
zapewnia dostęp do wszystkich informacji dla każdego  
pracownika Twojej firmy.



Sage X3  
to idealne rozwiązanie przeznaczone  
dla branży spożywczej
Niezależnie od tego, czy unowocześniasz istniejące systemy zarządzania zasobami, czy planujesz zainstalować pierw-
szy zestawiony system, Twój sukces w dużej mierze będzie zależał od znalezienia takich rozwiązań do zarządzania 
działalnością, które od podstaw będą dobrze przystosowane do branży przetwórstwa spożywczego i będą w stanie 
spełnić Twoje wyjątkowe wymagania po dokonaniu jedynie minimalnych prac dostosowawczych. 

Sage X3 oferuje zestaw innowacyjnych funkcji analityki biznesowej i zarządzania w branży spożywczej, zapewniający 
większą przejrzystość i bezpieczeństwo żywności. 

Ponadto rozwiązanie Sage X3 nastawione jest na rozwój Twojej firmy — oprogramowanie będzie wspierać Twoją 
działalność także w przyszłości. Sage X3 bazuje na najnowszych standardach technologicznych, dzięki czemu masz 
gwarancję, że nadążysz za zmieniającymi się regulacjami i nie ulegniesz presji wywieranej przez branżę. Sage X3 
będzie się rozwijał wraz z Twoją firmą, dając Ci pewność w obliczu przyszłych wyzwań związanych z prowadzeniem 
działalności i przepisami prawa.

Sage X3 to zintegrowany system ERP,  
który ułatwia zarządzanie średnimi i dużymi 
przedsiębiorstwami. Polecany organizacjom  
o ponadnarodowych strukturach, ponieważ 
jest rozwiązaniem wielojęzycznym, 
obsługującym wiele systemów prawnych. 

Ponadto system obsługuje procesy 
prowadzone w wielu walutach i wspiera 
rozliczenia podatkowo-księgowe według 
różnych standardów rachunkowości. 

Sage X3 jest wdrażany i użytkowany w 56 
krajach świata, także w Polsce, gdzie w pełni 
jest dostosowany do polskiego systemu 
prawnego. Obsługuje, m.in., procesy związane 
z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.
  


