Náš plně integrovaný software nabízí vše, co potřebujete k řízení dodavatelského řetězce.
Finance

Přeprava a logistika

Plánování odbytu a nákup

Shoda s požadavky maloobchodníků

>> Integrovaná hlavní účetní kniha, závazky
a pohledávky

>> Správa vozového parku

>> Spolupráce se zákazníky

>> Nástroje proaktivní správy neuhrazených
pohledávek, inkasa a zpětných pohledávek

>> Plánování a optimalizace tras

>> Integrace prodejních míst

>> Integrovaná automatizovaná identifikace EAN/GS1
včetně visaček a cenovek

>> Vytváření nákladních a dodacích listů

>> Spolehlivé algoritmy pro předvídání budoucího
vývoje

>> Finanční výkazy

>> Kompatibilita s externími nástroji včetně
aplikace RoadNet

>> Správa neplatících zákazníků
>> Automatické bankovní vypořádání
>> Správa kompenzací za vzorky a za vyprodání zboží
>> Kompatibilita s Excelem a s jinými externími nástroji
>> Nástroje ke snížení množství zpětných pohledávek,
k jejich vyřešení a k dosažení úhrady neoprávněných
srážek

Analýzy a výkaznictví
>> Detailní analýza marží ke zjištění ziskovosti
jednotlivých zákazníků, dodavatelů a obchodních
značek

Řízení skladu a zásob
>> Tradiční i bezdrátový příjem, uskladnění a vychystání
zboží
>> Flexibilní správa lokalit, zón a skladových míst
>> Řízené uskladnění
>> Značení EAN/GS1, radiofrekvenční identifikace
a další nezbytné nástroje
>> Vracení zboží
>> Sledování zboží dle čísla šarže
>> Přesuny mezi sklady

>> Nástroje řízené Vašimi pravidly a časovým rozvrhem
k řízení dlouhých dodacích lhůt a sezonních výkyvů
>> Správa kompenzací za vyprodání zboží
>> Automatická upozornění

>> Sledování EDI transakcí a řešení vzniklých problémů

>> Sledování a správa nákupních objednávek,
kontejnerů, zásilek a plavidel
>> Konsolidace nákupních objednávek
>> Přehled o skutečných pořizovacích nákladech
a jejich správa

>> Možnost vyhrazovat, přiřazovat a limitovat množství
zboží dle jednotlivých zákazníků či obchodních
zástupců

Apprise ® Mobile

>> Přeprava zboží v lahvích nebo v kartonech

>> Mobilní aplikace navržená pro tablety s operačními
systémy iOS a Android™

>> Tvorba a správa motivačních programů podle
časového období, objemu prodeje, obchodních
zástupců či týmů

Zákaznický a dodavatelský portál

>> Standardní a přizpůsobitelné výkazy a přehledy

>> Plně integrované portály řízené nastavitelnými
pravidly

>> Uživatelsky definovaná upozornění, ovládací panely
a výkonnostní ukazatele
>> Řízení shody se standardními požadavky včetně
daňových výkazů a výkazů o prodaném zboží,
s možností uvádět objem v galonech
>> Sledování obchodních výsledků podle prodejních
oblastí, obchodních zástupců, zákazníků či produktů
>> Kompatibilita se softwarem DI Diver a s jinými
externími aplikacemi

>> Zadávání objednávek, informace o stavu zásob
a dotazy zákazníků v reálném čase
>> Nepřetržitý zabezpečený přístup pro obchodní
zástupce, zákazníky a partnery

>> Plně integrovaná elektronická výměna dat

>> Flexibilní tvorba zásilek a kontejnerů za použití
různých parametrů

>> Přístup k údajům v reálném čase pomocí nástrojů
„rozbalení“

>> Plánování distribučních tras a správa vozového parku

Elektronická výměna dat (EDI)
>> Vlastní nebo námi zajišťovaná tvorba, testování
a údržba EDI map

>> Přehled o hlavních i vedlejších nákladech včetně
kompenzací a zpětných pohledávek

>> Nástroje k umístění produktu usnadní jeho
proniknutí na trh

>> Nástroje správy zpětných pohledávek a dalších
srážek

Řízení dovozu

>> Systém okamžitého překládání (cross-docking)
a odkládací plochy

>> Nástroje business intelligence

>> Plně integrovaná elektronická výměna dat (EDI)

>> Možnost přímých zásilek i dropshippingu

>> Zpracování objednávek a prohlížení produktů,
katalogů, zásob, cen, faktur a údajů o klientovi
>> Integrace s ERP systémem Apprise® zpřístupní
informace v reálném čase
>> Fungování offline s následnou automatickou
synchronizací ve stavu online
>> Flexibilní měrné jednotky, velikosti a barvy
>> Individuální kalkulace cen na zákaznické úrovni
>> Možnost přidávání obrázků a dalších souborů

>> Archivace, vyhledávání, přehled a výkazy EDI
transakcí
>> Možnost integrace s EDI řešením od jiného
poskytovatele
ӲӲ

Prodej a služby

>> Integrovaný příjem objednávek podle nastavených
pravidel, včetně zadávání prostřednictvím EDI či
online
>> Stanovení pravidel pro neuhrazené pohledávky,
inkaso, platby, ceny a slevy na zákaznické úrovni
>> Integrované provize, kompenzace a výkazy
>> Správa vraceného zboží
>> Možnost přiřazovat, vyhrazovat a limitovat množství
zboží
>> Pokročilé nástroje k tvorbě cen, výhodných nabídek
a propagačních materiálů
>> Správa vzorků produktů
>> Široké možnosti vkládání poznámek, komentářů,
obrázků a hodnocení vín

>> Zjednodušené automatické uvedení do provozu

>> Integrace se systémy od jiných poskytovatelů pro
vzdálené zadávání objednávek

>> Flexibilní vývojové nástroje umožňující snadno
přizpůsobit vzhled a chování Vašeho online portálu

>> Prodej alkoholických nápojů do restauračních
zařízení i do obchodů

>> Personalizované vyhledávání pomocí filtrů

>> Speciální ceny, slevy a motivační programy pro
jednotlivé zákazníky či produkty
>> Možnost přidávat velké množství poznámek,
degustačních listů, obrázků a recenzí

