TRAINING

SUPPLY CHAIN &
MANUFACTURING

Overzicht Oracle Supply Chain & Manufacturing Training
Doel training
Tijdens de training Oracle Supply Chain & Manufacturing worden de beginselen van de door Oracle geboden
functionaliteit voor Supply Chain en Manufacturing toegelicht en worden diverse zaken getoond.

Functionaliteit die wordt behandeld
De volgende functionaliteit van Oracle eBusiness suite wordt behandeld tijdens de overview:

Algemene introductie van Oracle en Oracle eBusiness suite
•
•

Leverancier Oracle
Oracle eBusiness suite

Order to Cash flow
•
•
•
•
•
•

Plaats binnen de Oracle eBusiness suite
Vastleggen verkooporder en boeken verkooporder
Vrijgeven verkooporder
“Ship confirm” verkooporder
Facturatie verkooporder
Verwerken ontvangen betaling voor de levering

Procure to Pay flow
•
•
•
•
•
•

Vastleggen bestelaanvraag en mogelijkheden catalogi
Aanmaken inkooporder
Versturen inkooporder naar de klant
Ontvangen van goederen
Factuur leverancier verwerken, inclusief koppelen aan de inkooporder, “matchen”
Betaling facturen leverancier

Inventory
•
•
•
•

Artikelbeheer
Magazijnbeheer
Magazijntransacties
Voorraadbeheersing

Manufacturing
•

•

Process manufacturing
o Recepten
o Formules
o Routing
Discrete manufacturing
o Bill of Material
o Routing
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Belangrijke besluiten voor de inrichting van Oracle eBusiness suite
•

•
•

Financiële structuur
o Organisaties
o Boekhouding
o Informatie boekhouding
Voorraadstructuur
Intercompany

Locatie
De training wordt gegeven bij Apps & DNVO in Veenendaal. Bij Apps & DNVO is een trainingsruimte met faciliteiten
als scherm en schrijfbord beschikbaar. Daarnaast wordt ook voor catering (koffie, lunch en fris) gezorgd.

Duur & Aanpak
De overview neemt in totaal twee dagen in beslag. Het is een combinatie van presentatie en demonstratie in een
Oracle eBS-omgeving.

Meer informatie?
Neem gerust contact met ons op.

Lenno P. van Kleef
: lpvkleef@appsdnvo.com
: +31 318 25 5063
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