
                                                                                                                                                      

 
 

Implementation Accelerator 

INFOR IMPLEMENTATION ACCELERATOR DLA BRANŻY SPOŻYWCZEJ, ODZIEŻOWEJ, 

KOSMETYCZNEJ I INNYCH 

Infor M3 Implementation Accelerator (IA) to prekonfigurowana aplikacja Infor M3 dla 

wybranej branży. Zawiera treści, konfiguracje i narzędzia przyspieszające i ułatwiające 

wdrożenie.  Rozwiązanie ma wbudowane takie funkcje i cechy, które zaspokoją wymagania i 

potrzeby producentów i dystrybutorów. Gotowa funkcjonalność, ustawienia, szablony 

procesów i produktów, przykłady, modele, menu oparte na rolach, i wiele innych elementów 

(opisanych poniżej) - wszystko to sprawia, że IA redukuje wysiłek wewnętrzny związany z 

wdrożeniem i prowadzi do oszczędności w czasie i finansach, a co za tym idzie - do szybszego 

zwrotu z inwestycji.   

Cechy rozwiązania: 
 

 cała funkcjonalność dostarczona jest w standardowych komponentach 
software'owych, 

 skalowalność - nie ogranicza wzrostu firmy ale rozwija się razem z nią,  

 nie jest "sztywno" skonfigurowane, może być łatwo adaptowane w przyszłości, 

 zawiera ok. 70% pre-konfigurowanych procesów typowych dla branży, 

 opracowane na podstawie doświadczenia Infor w ponad 250 projektach w branży, 

 zawiera wbudowane dobre praktyki branżowe, 

 umożliwia zastosowanie standardowego szablonu w całej firmie, zamiast tworzenia 
modyfikacji,  

 zapewnia wysoki poziom wykorzystania rozwiązania przez użytkownika, bez 
tworzenia przez niego dodatkowych pobocznych aplikacji, 

 zawiera dokumentację procesów i materiały szkoleniowe. 

 
Korzyści: 

 Szybkie wdrożenie 

Pre-konfiguracja ponad 70% kluczowych procesów skraca czas wdrożenia, 
zapewniając jednocześnie elastyczność i możliwość adaptacji rozwiązania do 
unikalnych wymagań firmy. Szybki start projektu, nie zaczynamy od pustej kartki. 
Redukcja czasu wdrożenia nawet o 50%. 

 Zredukowane ryzyko wdrożenia i mniejszy stres dla pracowników 
Metodologia wdrożenia IDM (Infor Deployment Method) w połączeniu z IA wymaga 
mniejszej niż przy standardowym wdrożeniu liczby pracowników potrzebnych do 
opracowania zakresu projektu i do samego wdrożenia.  

  



 Baza do przyszłego rozwoju 

Skalowalność i możliwość adaptacji rozwiązania daje solidne technologiczne oparcie 
firmom, które będą rozwijać swój biznes. 

 Niższe koszty posiadania (TCO) 

Krótsze wdrożenie, mniejsze ryzyko, szybsze korzyści. 

 

 

Zakres: 

IA wspiera obszary:  

 dane podstawowe,  

 sprzedaż,  

 zakupy,  

 zamówienia, 

 popyt i planowanie,  

 finanse,  

 produkcja, 

 opakowania, 

 wykończenia/zdobienia (w zależności od branży), 

 łańcuch dostaw, 

 magazyny. 
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Szczegóły wspieranych obszarów biznesowych, na przykładzie branży Fashion: 

 

 

 

 

  



 

 

IA zawiera skonfigurowane: 

 ustawienia, 

 standardowa struktura kodów,  

 szablony (procesy & produkty), 

 przykłady,  

 modele,  

 widoki użytkownika,  

 plan kont, 

 struktury menu oparte na rolach. 

 

Przykłady wyżej wymienionych komponentów:  

1. szczegółowe opisy procesów: 
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2. przewodnik użytkownika / skrypty testowe: 

 

3.  diagramy procesów: 

 

 

  



4. predefiniowane ustawienia ról: 

 

 

5. predefiniowane menu i funkcje dla roli: 
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6. załączone materiały pomocnicze: 

 

7. materiały i pliki wypełnione odpowiednią treścią: 

 


