Wspólne dążenie do eliminacji
wadliwych produktów
Wycofanie produktu z wadami kosztuje producentów średnio od 10 do 100 mln USD*. Tak
samo kosztowne są szkody związane z utratą reputacji przez markę, ryzykiem zagrażającym
bezpieczeństwu publicznemu oraz zmniejszeniem zadowolenia klientów. Rozwiązania
opracowywane przez Cisco sprawiają przy udziale Partnerów i klientów, że możliwość
wyeliminowania konieczności wycofywania produktu z rynku staje się rzeczywistością.
* International Data Corporation (IDC)

Pomagamy producentom wyeliminować konieczność
wycofywania produktu z rynku, oferując udoskonalenie
procesów produkcyjnych i uwidaczniając najważniejsze
informacje na każdym etapie produkcji.

BUDOWANIE FUNDAMENTÓW PŁYNNEJ
KOMUNIKACJI

W zmiennych warunkach komunikacja odgrywa
zasadniczą rolę w zapewnianiu powodzenia
realizowanego łańcucha dostaw. Nasze rozwiązanie
Connected Supply Chain ułatwia zbudowanie podstaw
komunikacji oraz zapewnienie możliwości wglądu
w informacje w czasie rzeczywistym we wszystkie
elementy związane z łańcuchem dostaw. Dzięki temu
pracownicy mogą szybko komunikować się z innymi
pracownikami, Partnerami oraz kierownictwem zakładu,
unikając ryzyka przekazania nieprawidłowych informacji,
na skutek czego konieczne może być wycofywanie
produktu. Z uwagi na to, że 63% producentów pozwala
obecnie pracownikom wnosić smartfony na teren
pracy, prowadzimy współpracę z dostawcami usług
nakierowaną na zapewnienie użytkownikom końcowym
bezpiecznej sieci wysokiej jakości, która będzie w stanie
obsłużyć wzmożony ruch.

OD PROJEKTU DO DOSTAWY

Przewidywanie problemów przed ich wystąpieniem to
klucz do zapewnienia jakości. Korzystając z rozwiązania
Connected Factory, producenci mają możliwość
lepszego śledzenia produktu w czasie rzeczywistym.
Dzięki temu mogą podejmować decyzje pozwalające
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usunąć problemy, jeszcze zanim one wystąpią. Dzięki
sile Internetu Wszechrzeczy producenci tworzą jedną
wspólną sieć zakładowo-biurową, która pozwala
zmniejszyć koszty operacyjne oraz zwiększyć wydajność
i bezpieczeństwo, a także szybciej wyszukiwać i usuwać
problemy.

USPRAWNIENIE PRACY W TRAKCIE
PRODUKCJI

Podjęcie natychmiastowych działań przy problemach
może być fundamentem różnicy między szybką
poprawką a pełnym wycofaniem produktu. Rozwiązanie
Cisco Connected Factory pozwala producentom
monitorować wydajność maszyn na każdym etapie
produkcji, przekształcając informacje dotyczące
widoczności zasobów na prawdziwe rozwiązania
biznesowe. Dzięki tym proaktywnym sposobom
postępowania możliwe jest zmniejszenie liczby
uszkodzonych produktów, które trafiają do klientów.

WYELIMINOWANIE WYCOFYWANIA DZIĘKI
INTERNETOWI WSZECHRZECZY WIĘKSZY
REALIZM KAŻDEGO DNIA
Cisco tworzy przyszłość już dziś, pomagając
producentom eliminować przyczyny wycofywania
produktów z rynku. Internet Wszechrzeczy tworzy
nowe odpowiedzi na stare problemy, takie jak
konieczność wycofania produktu. Kluczem do tego
jest sieć. Stanowi ona sedno biznesu i kontaktów
społecznych w coraz bardziej cyfrowym świecie.
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