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O ANEGIS

O nas

Grupa ANEGIS jest jednym z europejskich liderów w optymalizacji
i automatyzacji procesów biznesowych.

Jesteśmy firmą brytyjską i nasze usługi realizujemy w oparciu o angielskie standardy
oraz światowej klasy rozwiązania informatyczne rodziny Microsoft Dynamics. Posia-

“ANEGIS zapewnił znakomite
wsparcie instalacji modułu finansowego Dynamics AX naszej
jednostki dominującej. Ich konsultanci to najwyższej jakości,
wysoce skuteczni specjaliści.”

damy bogate doświadczenie we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań IT, głównie

Marie Capes, dyrektor finansów i administracji, WPP London

na rynkach: angielskim, skandynawskim
i polskim.

MIĘDZYNARODOWE WDROŻENIA
DZIĘKI PARTNERSTU Z GRUPĄ PIPOL
Pipol jest jednym z największych międzynarodowych
dostawców rozwiązań Microsoft Dynamics. Główna
siedziba założonego w 2002 roku aliansu znajduje
się w Kopenhadze w Danii. Pipol posiada 168 przedstawicielstw w 53 krajach świata. Grupa ANEGIS
reprezentuje Pipol na rynkach brytyjskim i polskim.
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METODY KA

O nas

“Amerykanie potrzebują
telefonów, my nie. Mamy
rzeszę kurierów.”

Czasy się zmieniają, zmieniają się też idee,
metodyka niegdyś uznana za najlepszą
z czasem zostaje wyparta. ANEGIS
opracował swoją metodykę na bazie
doświadczenia zdobytego w czasie setek
wdrożeń systemu Microsoft Dynamics
i kieruje się prostą zasadą:

Sir William Preece, główny inżynier, British Post Office, 1876

dobry projekt jest kluczem do sukcesu.
Kluczem do sukcesu wdrożeń rozwiązań IT jest profesjonalne
zarządzanie projektem. W przedsięwzięciach obejmujących tysiące
użytkowników, rozproszonych w setkach biur na świecie, metody oraz
narzędzia do zarządzania projektami są koniecznością. Odpowiednia
metodyka oraz wspierające ją urządzenia, podnoszą bezpieczeństwo
wdrożeń i sprzyjają obniżeniu ich kosztów.
Współpracę z klientami kształtujemy w oparciu o metodykę stworzoną
przez Capgemini, przeznaczoną dla firm wprowadzających rozwiązania
Microsoft Dynamics. Jako pierwsi w kraju wdrożyliśmy Microsoft Team
Foundation Server. TFS nadzoruje wydajność naszych zespołów eksperckich. Usługi programistyczne prowadzimy stosując zasady manifestu
Agile. Jakość nowych modułów i funkcjonalności kontrolujemy poprzez
trzy etapy testów. Doświadczenie i sprawdzona metodyka umożliwiają
nam skuteczne zarządzanie projektami od 20 do 30 000 użytkowników.
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OFERTA

O nas

W ramach współpracy z ANEGIS

BRANŻE

ROZWIĄZANIA

zyskają Państwo pomoc profes-

Produkcja

CYFROWEJ TRANSFORMACJI

Przemysł spożywczy

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Dystrybucja

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

w optymalizacji procesów

Usługi profesjonalne

Inteligencja biznesowa (BI)

w dużych przedsiębiorstwach.

Handel detaliczny

Uczenie maszynowe i systemy kognitywne

Inżynieryjno-budowlana

Usługi w terenie

Reklama i marketing

Rzeczywistość mieszana

jonalistów z doświadczeniem

Internet rzeczy (IoT)
PRODUKTY

USŁUGI

Microsoft Dynamics 365

Wdrożenia systemów

Microsoft Dynamics AX

Ratowanie zagrożonych wdrożeń

Microsoft Dynamics CRM

Wdrożenie systemu w oddziale zagranicznym

Microsoft Power BI

Integracja z IoT

Microsoft PowerApps

Usługi programistyczne

Microsoft Azure

Wykrywanie i usuwanie usterek

Microsoft HoloLens

Optymalizacja

AXAD Agency

Aktualizacja systemu
Wsparcie systemu
Szkolenia
Dotacje UE na rozwiązania IT
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ERP

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Dynamiczny rozwój dzięki szybszym procesom biznesowym,
zwiększonej widoczności
i mądrzejszemu podejmowaniu
decyzji.

Produkt
MICROSOFT DYNAMICS 365
UNIFIED OPERATIONS PLAN

Unified Operations Plan to pakiet inteligentnych aplikacji do zarządzania firmą, który obejmuje Finance
and Operations, Retail, Talent and PowerApps.
Aplikacja Finance and Operations dla Dynamics 365
(wcześniej znanego pod nazwą Dynamics AX) jest
flagowym systemem ERP firmy Microsoft. Finance
and Operations korzysta obecnie z płynnej integracji
z aplikacjami Dynamics CRM oraz Office 365 i umożliwia

CYFROWA TRANSFORMACJA

szybsze procesy biznesowe, lepszą widoczność

Technologie cyfrowe napędzają nową erę wzrostu produk-

i mądrzejsze podejmowanie decyzji.

cji, innowacji i doskonałości operacyjnej. Aby wyprzedzić
konkurencję, firmy muszą nieustannie weryfikować swoje

Eksperci funkcjonalni i techniczni ANEGIS pracują
według metodyki stworzonej na podstawie ponad

możliwości i odkrywać nowe, dużo szybciej niż dotychczas.

dwudziestoletniego doświadczenia we wdrażaniu

Inteligentne systemy ERP stymulują rozwój biznesu dzięki

systemu ERP Microsoft Dynamics. Nasze zespoły

najnowocześniejszym funkcjom uczenia maszynowego,

rozumieją zakres oraz możliwości aplikacji Finance

które zapewniają przewagę w obszarach od łańcucha

and Operations i są w stanie dopasować ją do konkret-

dostaw po spersonalizowane doświadczenia klientów.

nych potrzeb Państwa firmy tak, aby mogli Państwo
wykorzystać w pełni jej potencjał.

6 / 22

CRM

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Korzyści z wdrożenia CRM to
więcej czasu na sprzedaż, skrócone cykle sprzedaży i lepsze
kursy zamknięcia.

Produkt
MICROSOFT DYNAMICS 365
CUSTOMER ENGAGEMENT PLAN

Dynamics 365 Customer Engagement Plan dostarcza
pełny zakres CRM w pakiecie indywidualnych aplikacji takich jak Sales, Customer Service, Marketing,
Field Service i Project Service Automation.
Użytkownicy mogą płynnie pracować w każdej aplikacji
z portfolio Microsoft, korzystając z analiz sprzedaży
w Power BI, współtworzenia dokumentu w czasie
rzeczywistym przez kilku autorów w programie Word,

GŁĘBOKA INTEGRACJA

interakcji z klientami w Microsoft Social Egagement

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania relacjami z kli-

i rodzimej integracji aplikacji Outlook, Excel, Skype

entem (CRM) jednoczą ludzi, dane i procesy. Inteligentne

i OneNote.

aplikacje płynnie współpracują ze sobą, żeby tworzyć

ANEGIS może zapewnić indywidualne rozwiązania

i utrzymywać przejrzysty profil klientów od pierwszego

dla całego Planu lub pojedyncze aplikacje, do których,

kontaktu, w trakcie zakupu i po jego sfinalizowaniu.

wraz ze zwiększającymi się potrzebami, będą mogli
Państwo dodawać nowe. Wszystkie aplikacje Dynamics 365 CRM pomagają firmom w pełni wykorzystywać
dane dzięki mocy sztucznej inteligencji i analizy predykcyjnej, aby podejmować jasne, strategiczne decyzje.
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BI

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Power BI ułatwia dostęp do
najważniejszych informacji.
Dzięki rozbudowanym pulpitom
można monitorować, analizować
i udostępniać dane na
każdym urządzeniu.

Produkt
MICROSOFT POWER BI

Nie ma znaczenia, jaki typ danych jest potrzebny
lub gdzie się znajduje – w arkuszach kalkulacyjnych
programu Excel, lokalnych źródłach danych, big
data, strumieniach danych czy usługach w chmurze
– Power BI pozwala połączyć się z setkami źródeł
informacji i szybko otrzymać odpowiedzi na pytania.
Power BI Desktop umożliwia eksplorację danych
metodą przeciągnij-upuść, a także interaktywne ra-

ŚWIADOME DECYZJE

portowanie na swobodnych panelach. Raporty na żywo

Business Intelligence dostarcza rzetelne i aktualne dane

i pulpity mogą zostać przekazane do usługi Power BI

ze wszystkich działów oraz systemów, aby wspomagać

lub przesłane e-mailem albo SMS-em.

podejmowanie

przemyślanych

decyzji

i

zapewniać

ANEGIS podejmuje wyzwania biznesowe, projektowe

sprawność działania całej firmy. W Power BI wystarczy za-

kompozycyjne. Tworzymy gotowe rozwiązania Power

ledwie jedno kliknięcie, aby przejść z klasycznego arkusza

BI, które są skalowalne, rozszerzalne i bezpieczne.

kalkulacyjnego do panelu z wnikliwymi wizualizacjami

Zadbamy o to, aby narzędzia Power BI uzupełniały

i raportami pełnymi danych.

Państwa rozwiązanie ERP, a osoby decyzyjne w całej
organizacji miały dostęp do potrzebnych informacji.
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UCZENIE MA SZY NOW E
I SYSTEMY KO G NI T Y W NE
Produkty
AZURE MACHINE LEARNING

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Wyposaż swoje systemy
w inteligencję do uczenia się
z przeszłości, a powiedzą Ci,
jaka jest przyszłość.

AZURE COGNITIVE SERVICES
AZURE BOT SERVICE

Nowa generacja rozwiązań Dynamics 365 AI wnosi inteligencję do procesów biznesowych. Siła
i rozszerzalność usług w chmurze Microsoft Azure
Machine Learning pozwalają na bardziej trafne prognozy i oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania
na podstawie historycznych transakcji.
Z pomocą Azure Machine Learning firmy mogą
analizować dane gromadzone w Dynamics 365 for

KORZYŚCI ZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Sales i przewidywać na podstawie trendów zakupo-

Dzięki sztucznej inteligencji komputery potrafią uczyć się

wych klientów, które produkty są warte polecenia.

z istniejących danych, aby przewidywać zachowania, efek-

Uczenie maszynowe zawarte w API aplikacji Microsoft

ty i trendy. Firmy mogą wykorzystywać moc obliczeniową
usług w chmurze i infrastruktury do tworzenia inteligentnych rozwiązań w złożonych, korporacyjnych scenar-

Cognitive Services, np. w API Text Analytics, pozwala
wykrywać uczucia, kluczowe frazy, tematy i język,
bazując na treści i słowach znalezionych w danych
Dynamics 365.

iuszach o wysokiej wartości.
ANEGIS wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu różnych
technologii, aby prowadzić firmy w kierunku cyfrowej
transformacji.
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USŁUGI W TER ENI E

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Moc analizy predykcyjnej i zdalnego monitorowania pozwala
na przejście z modelu „awarianaprawa” do modelu wolnego
od awarii.

Produkt
MICROSOFT DYNAMICS 365
FOR FIELD SERVICE

Aplikacja Dynamics 365 for Field Service umożliwia
łatwe

zarządzanie

wszystkimi

umowami

ser-

wisowymi, w tym cyklicznymi zgłoszeniami serwisowymi i umowami, instalacjami produktów
i gwarancjami – dla wszystkich klientów, bez względu
na lokalizację. Technicy mogą świadczyć doskonałe
usługi serwisowe dzięki rodzimym aplikacjom mobilnym, które dostarczają wskazówek i danych
o klientach w czasie rzeczywistym i offline.

OPTYMALIZACJA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W TERENIE

Zastosowanie Internetu rzeczy pozwala wykrywać,

Specjaliści, którzy wykonują usługi w terenie, potrzebują

diagnozować i rozwiązywać problemy zdalnie, za-

narzędzi do optymalizacji planowania, przydzielania
odpowiednich zasobów i zwiększenia wskaźnika napraw
wykonanych przy pierwszej wizycie. Wykorzystanie mocy
uczenia maszynowego, Internetu rzeczy i mieszanej

nim klienci zdążą się o nich dowiedzieć. Zmiana kosztownych planów konserwacyjnych na predykcyjną
konserwację „na czas” pozwala naprawiać, czyścić
i wymieniać części tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.

rzeczywistości pozwala na przekształcenie reaktywnego
modelu usługi w model proaktywny, zwiększając przy tym
satysfakcję klienta i zysk.

ANEGIS może przygotować kompletne rozwiązanie
dostosowane do procesów biznesowych Państwa
firmy.

10 / 22

R ZECZY WISTO ŚĆ M I ESZA NA

Rozwiązania cyfrowej transformacji

Rzeczywistość mieszana zmienia sposób, w jaki pracują ludzie,
redukuje koszty operacji
i otwiera biznes na nowe
obszary działalności.

Produkt
MICROSOFT HOLOLENS

Microsoft HoloLens to w pełni autonomiczny komputer

holograficzny.

Dysponuje

większą

mocą

obliczeniową niż przeciętny laptop, ale nie potrzebuje żadnych przewodów, kamer zewnętrznych czy
połączenia z komputerem lub telefonem. Zaawansowane czujniki zbierają informacje o otoczeniu,
dzięki czemu HoloLens może widzieć, mapować
i rozumieć fizyczne miejsca, przestrzenie i przedmioty. Układ rzutowania optycznego generuje, z małym

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

opóźnieniem, wielowymiarowe, kolorowe obrazy, co

SPOTYKA PRAWDZIWY ŚWIAT

sprawia, że użytkownik widzi hologramy w rzeczy-

Urządzenie

HoloLens

zmienia

sposób

komunikacji,

tworzenia i interakcji. Wyświetla obrazy holograficzne
w wysokiej rozdzielczości w rzeczywistym świecie, które
płynnie integrują się z przedmiotami i przestrzenią wokół

wistym świecie.
ANEGIS może zaprojektować rozwiązania, które łączą
cyfrowe treści z prawdziwym światem. Nakładanie holograficznych wizerunków obiektów IoT na urządzenia,

użytkownika. Mieszana rzeczywistość już przekształca to,

gdy użytkownik na nie spogląda, może dostarczyć

w jaki sposób ludzie wykonują pracę, zmniejsza koszty

bardziej intuicyjną obsługę elementów IoT, która

operacyjne i stwarza nowe możliwości biznesowe, od hal

znacznie przewyższa sterowanie za pośrednictwem

produkcyjnych po place budowy, od magazynów po sale

ekranu.

operacyjne.
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INTERNET RZEC ZY (I o T)

Rozwiązania cyfrowej transformacji

IoT obniża koszty i ryzyko
produkcyjne. Umożliwia informowanie i modyfikowanie planu
produkcji dzięki bieżącej, z integrowanej z systemem
ERP telemetrii.

Produkt
MICROSOFT AZURE I o T HUB

Predykcyjne usługi analityczne, w tym Machine
Learning, Cortana Analytics i Stream Analytics,
na nowo definiują pojęcie inteligencji biznesowej.
W scenariuszach wykorzystania Internetu rzeczy
(IoT) i przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), analiza strumieniowa danych może przetwarzać miliony
zdarzeń na sekundę. W czasie rzeczywistym można
porównywać wiele strumieni danych ze sobą lub
z ich historycznymi wartościami i modelami. Można

SZYBKIE POŁĄCZENIE

też ustawiać ostrzeżenia, które będą uruchamiane,

Bardziej świadome decyzje, lepsza obsługa klienta i od-

gdy w strumieniu pojawią się określone anomalie,

krywanie nowych możliwości biznesowych są możliwe

wartości progowe lub inne warunki.

dzięki uporządkowanym, nieuporządkowanym i strumieniowym danym Internetu rzeczy.

ANEGIS może łączyć nowe lub istniejące zasoby telemetryczne z systemami zaplecza Państwa firmy. Dane
operacyjne z milionów połączonych urządzeń, dotychczas wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu lub
niewykorzystywane wcale, można teraz analizować
na ich podstawie podejmować działania, które pozwolą
zwiększyć elastyczność i rentowność procesów operacyjnych oraz mechanizmów zarządzania łańcuchem
dostaw.
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K LIENCI

O nas
Przedstawiamy klientów
wybranych spośród ponad
200 firm, dla których nasze
zespoły realizowały projekty Microsoft Dynamics.
Jest tylko jeden sposób, aby
sprawdzić czy to, co mówimy jest
prawdą – wystarczy spytać jednego z naszych klientów. Umówimy
rozmowę telefoniczną lub
wymianę e-maili z odpowiednią
osobą z którejkolwiek firmy.
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SECO/WARWI C K

Studium przypadku

SECO/WARWICK jest technologicznym
liderem w produkcji innowacyjnych
pieców do obróbki cieplnej.
Klient
SECO/WARWICK
Dy-

Oprócz wdrożenia systemu Dynamics

namics 365 obejmie na początek blisko

365, SECO/WARWICK planuje wykorzystać

500 pracowników w obszarach: finanse,

technologię uczenia maszynowego do

zarządzanie

zarządzanie

przewidywania i zapobiegania awariom

łańcuchem dostaw, transport, projek-

maszyn i sprzętu. Dodatkowo serwisanci

towanie i produkcja, sprzedaż, zarządzanie

będą używać w pracy okularów rozszer-

serwisem i magazynem. Projekt obe-

zonej rzeczywistości SECO/LENS, opra-

jmuje również modernizację, ujednolice-

cowanych na podstawie technologii Holo-

nie i transfer systemu CRM (obecnie 200

Lens. Zwiększą one komfort i wydajność

użytkowników) do chmury.

pracy zespołu serwisowego. Wszystkie

Wdrożenie

rozwiązania

kosztami,

Microsoft

parametry operacyjne urządzeń produkcyjnych

i

produktów

zainstalowanych

u klientów będą stale monitorowane dzięki
platformie Microsoft Azure IoT.

Produkt
Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations, wersja Enterprise
Branża
Produkcja
Wielkość
przedsiębiorstwa
501-1000 pracowników
Kraj
Polska
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N EW YOR KE R

Studium przypadku

New Yorker jest jedną z największych europejskich sieci sklepów w branży modowej
- ma ponad 1000 salonów w 40 krajach.
Klient
NewYorker Group
Services International
GmbH & Co.KG
ZADANIA PROJEKTU

INNE CECHY PROJEKTU

Produkt
Microsoft Dynamics AX

Ocena projektu

Zaprojektowanie i stworzenie nowej funkcjonalności

Branża
Handel detaliczny

Opracowanie oprogramowania

Opracowanie narzędzia do migracji danych

Testowanie pakietu kodu

Zbudowanie silnika do zestawiania cen z Dynamics AX i aktualnej aplikacji

Optymalizacja

Optymalizacja wydajności w modułach Fashion Logistics i Fashion Retail

Przygotowanie automatycznych raportów

Bieżąca obsługa i zmiany w przypadku błędów produkcyjnych

Rozwiązywanie problemów

Opracowanie logiki automatyzacji i usprawnień w zakresie importu

Dokumentacja techniczna (TDD)

wyciągów bankowych

Dokumentacja dla użytkownika

Raporty deklaracji sprzedaży dla Ukrainy

Optymalizacja wydajności

Przeprojektowanie etykiet kartonowych dla magazynu

Wielkość
przedsiębiorstwa
10,000+ pracowników
Kraj
Niemcy
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H ITACHI MA XEL L

Studium przypadku

Maxell jest producentem i dystrybutorem
elektronicznych dóbr konsumpcyjnych
i wysokiej jakości oryginalnych części dla
przemysłu motoryzacyjnego.
Klient
Hitachi Maxell
ZADANIA PROJEKTU

INNE CECHY PROJEKTU

Analiza i racjonalizacja procesu

Handel wielowalutowy

Gromadzenie wymagań funkcjonalnych

Dokumentacja w wielu językach

Analiza luk

Krajowe centra dystrybucyjne

Dokumentacja specyfikacji oprogramowania

Moduł handlu pomiędzy przedsiębiorstwami

Transformacja i import migracji danych

Tworzenie rachunków materiałowych

Testowanie kodu

Planowanie główne

Szkolenie użytkowników i testy akceptacyjne

Produkcja MRP-3

Uruchomienie

Magazynowanie logistyczne osób trzecich
Uzupełnienie przytorowych zapasów dostarczania na czas
Kontrola partii i numeru seryjnego
Testowanie próbki partii jakościowej

Produkt
Microsoft Dynamics AX
Branża
Produkcja
Wielkość
przedsiębiorstwa
501-1000 pracowników
Kraj
Wielka Brytania
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EX TERION M EDI A

Studium przypadku

Exterion Media jest największą w Europie,
prywatną agencją reklamy zewnętrznej.
Obsługuje reklamodawców z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoch, Holandii,
Hiszpanii i Chin.
Projekt Microsoft Dynamics AX dla Exterion

ZADANIA PROJEKTU

Media obejmował opracowanie kompletnego modułu do zarządzania mediami,

Gromadzenie wymagań funkcjonalnych

w tym stworzenie kreatora pakietów,

Analiza luk

mechanizmu dostępności i symulacji, pla-

Dokumentacja specyfikacji oprogramowania

nowania i wyceny grafiki, a także 3 inte-

Rozbudowa oprogramowania

gracji: SalesForce, BroadSign i Interverse.

Jednostka pakietu roboczego i testowanie systemu

Moduł współpracował płynnie z działającą

Szkolenie użytkowników i dokumentacja

funkcjonalnością Dynamics AX.

Klient
Exterion Media
Produkty
Microsoft Dynamics AX
oraz
AXAD System
Branża
Media
Wielkość
przedsiębiorstwa
201-500 pracowników
Kraj
Wielka Brytania

17 / 22

BUUK INFR A ST R U C TU R E

Studium przypadku

BUUK Infrastructure jest wiodącym,
niezależnym dostawcą sieci użyteczności
„ostatniej mili” - ma ponad 30 000 dyskretnych sieci i obsługuje ponad milion domów.
Klient
BUUK Infrastructure
Produkt
Microsoft Dynamics AX
Działania
obejmują

firmy

BUUK

projektowanie,

Infrastructure

ZADANIA PROJEKTU

budowanie,

zarządzanie i eksploatowanie sieci infra-

Gromadzenie wymagań funkcjonalnych

struktury użyteczności w całej Anglii, Walii

Analiza luk

i Szkocji. Te sieci są niemal wyłącznie in-

Dokumentacja specyfikacji oprogramowania

stalowane w nowych budynkach miesz-

Rozbudowa oprogramowania

kalnych, budynkach o mieszanych zasto-

Testowanie kodu

sowaniach i w inwestycjach komercyjnych.

Szkolenie użytkowników i testy akceptacyjne

Branża
Usługi profesjonalne
Wielkość
przedsiębiorstwa
1001–5000 pracowników
Kraj
Wielka Brytania
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W PP

Studium przypadku

WPP to największa na świecie grupa w
branży komunikacji marketingowej, która
zatrudnia ponad 200 000 osób w 3000 biur
w 113 krajach.
Klient
WPP
Projekt Microsoft Dynamics AX dla WPP

ZADANIA PROJEKTU

obejmuje wszystkie najważniejsze procesy
biznesowe, takie jak: pełna księgowość

Gromadzenie wymagań funkcjonalnych

finansowa przedsiębiorstwa – w tym

Analiza luk

budżetowanie; fakturowanie – w tym

Dokumentacja specyfikacji oprogramowania

zautomatyzowane wysyłanie faktur do

Rozbudowa oprogramowania

klientów, dostawców i elektroniczne trans-

Testowanie kodu

fery płatności, a także różne tygodniowe

Szkolenie użytkowników i testowanie akceptacyjne

i miesięczne raporty dynamiczne Atlas
oraz gotowe do druku raporty wymagane
przez zewnętrznych audytorów.

Produkt
Microsoft Dynamics AX
Branża
Reklama
Wielkość
przedsiębiorstwa
> 205 000 pracowników
Kraj
Wielka Brytania
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VG SCIENTA

Studium przypadku

VG Scienta jest producentem naukowych
i medycznych instrumentów oraz komponentów dla przemysłu nuklearnego.
Klient
VG Scienta
Projekt
VG

Microsoft

Scienta

zleceń

obejmował

sprzedaży

iużytkowników

Dynamics

dla

AX

dla

ZADANIA PROJEKTU

przetwarzanie
dystrybutorów

końcowych.

Produkty

Analiza procesu i przeprojektowanie
Transformacja i import migracji danych

ujęte wprojekcie zawierały: zakupione,

Analiza luk

gotowe, jakościowo zarządzane produk-

Dokumenty wymagań funkcjonalnych

ty; produkcję na zamówienie spełniającą

Rozbudowa oprogramowania

standardy ISO iAQAP dla komponentów;

Testowanie kodu

kontrolę zmian inżynieryjnych. Wszystkie

Szkolenie użytkowników i testy akceptacyjne

towary w magazynie były seryjne i kon-

Uruchomienie

trolowane na poziomie partii, od towarów
wewnętrznych do przedziału wysyłkowego.

Produkt
Microsoft Dynamics AX
Branża
Produkcja
Wielkość
przedsiębiorstwa
51-200 pracowników
Kraj
Szwecja
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TCS JOH N H U XL EY

Studium przypadku

TCS John Huxley jest producentem i dystrybutorem sprzętu dla kasyn oraz materiałów
eksploatacyjnych.
Klient
TCS John Huxley
Projekt Microsoft Dynamics AX dla TCS

ZADANIA PROJEKTU

John Huxley obejmował przetwarzanie
zamówień końcowych od klientów bizne-

Analiza procesu i przeprojektowanie

sowych i sprzedaż internetową dla kon-

Analiza luk

sumentów. Sprzedaż sprzętu była skonfig-

Dokumenty wymagań funkcjonalnych

urowana na zamówienie, a każdy sprzedany

Dokumentacja specyfikacji oprogramowania

produkt zbudowany z unikalnego zestawu

Rozbudowa oprogramowania

materiałów. Wszystkie wyprodukowane to-

Testowanie kodu

wary i materiały eksploatacyjne opatrzone

Szkolenie użytkowników i testy akceptacyjne

gwarancją bezpieczeństwa były sterowane

Uruchomienie

seryjnie lub w partiach, od przyjmowania
produktów po przedział wysyłkowy.

Produkt
Microsoft Dynamics AX
Branża
Produkcja
Wielkość
przedsiębiorstwa
201-500 pracowników
Kraj
Wielka Brytania
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FAITH FOOT W EA R

Studium przypadku

Faith Footwear (obecnie połączona z Arcadia
Retail Group) była średniej wielkości siecią
sprzedaży obuwia damskiego z 220 sklepami w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Klient
Faith Footwear
ZADANIA PROJEKTU

INNE CECHY PROJEKTU

Analiza procesu i przeprojektowanie

Integracja POS

Projekt magazynu

Zamawianie w Internecie

Transformacja i import migracji danych

Prognozy i dystrybucja detaliczna

Analiza luk

Planowanie główne pod branżę modową

Dokumenty wymagań funkcjonalnych

Integracja obsługi magazynu WMSII

Rozbudowa oprogramowania

System “pick to light”

Testowanie kodu

Weryfikacja wagi paczki

Szkolenie użytkowników i testy akceptacyjne

Weryfikacja wyboru i wysyłki RFID

Uruchomienie

Kontrola zmiany projektu
Kontrola wsadu wejściowego
Testowanie próbki partii jakościowej
Zarządzanie jakością dostawców

Produkt
Microsoft Dynamics AX
Branża
Produkcja
Wielkość
przedsiębiorstwa
> 10 000 pracowników
Kraj
Wielka Brytania
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KO NTAKT

Adres

WROCŁAW / SIEDZIBA

WARSZAWA

SIERADZ

LONDYN

Renaissance Business Centre

Rondo 1

ul. Polskiej Organizacji

86-90 Paul Street

ul. Świętego Mikołaja 7

Rondo ONZ 1

Wojskowej 92/94

London EC2A 4NE

50-125 Wrocław

00-124 Warszawa

98-200 Sieradz

Telefon

+48 71 881 0563

E-mail

info@anegis.com

Strona internetowa

https://anegis.com

