Logistyka dla spółek handlowych

Oprogramowanie „Logistyka dla spółek handlowych” jest przeznaczone dla organizacji z branży
produkcyjnej, handlowej, transportowej, sklepów internetowych i in., które posiadają zespoły
logistyczne oraz oddziały dystrybucji.

Program oferuje:

- Ewidencja i kontrola środków transportu oraz ich wykorzystania na kursach,

- Ewidencja i kontrola przemieszczenia towarów, ładunków, innych odpraw między
magazynami, punktami handlowymi, punktami docelowymi,

- Ewidencja i kontrola pozostałości odpraw w magazynach,

- Konsolidacja odpraw (kilka miejsc pod jeden adres),

- Rozkonsolidacja odpraw (na kilka adresów),

- Kotrola terminów oraz jakości dostarczenia,

- Zapewnia automatyczne tworzenie odpraw na kurs i dostarczenie,

- Automatyczne sprawdzenie adresu dostarczenia z bazą adresów,

- Umożliwia przyjmowanie zamówienia od klientów telefonicznych, przez stronę internetową
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oraz tworzenie spisu zamówień,

- Prowadzi taryfikację odpraw zgodnie z wprowadzonymi cennikami (ogólnymi lub
indywidualnymi),

- Umożliwia prowadzenie ewidencji kosztów na kursach z późniejszą płatnością,

- Prowadzenie ewidencji materiałów zużywających się (m.in. opakowanie, taśma klejąca itp.),

- Umożliwia zaproponowanie klientowi programu lojalnościowego,

- Umożliwia zainstalowanie na terytorium klienta zdalnej jednostki pracy, tworzącej i drukującej
deklarakcje ładunkowo-transportowe,

- Zapewnia klientowi kontrolę przemieszczenia jego ładunków poprzez stronę internetową
(system Track&Trace),

- Sms’owe informowanie klienta (odbiorcy/nadawcy) o dostarczeniu,

- Realizuje naliczanie pensji/bonusów menadżerom sprzedaży, kierowcom, kurierom i in.,

- Umożliwia tworzenie sprawozdań analitycznych w różnych przekrojach: klientowym,
regionalnym, filiowym, menadżerskim, kurierskim, typów odpraw itp.

- Zapewnia przekazanie informacji z Logistyki do 1C księgowości,
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- Umożliwia realizację wymiany informacji z klient-bankiem,

- Tworzenie, druk, rozsyłanie e-mailowe dokumentów rozliczeniowych klienta (rachunek, akt,
faktura),

- Integracja z portalem i serwisy on-line.

Program umożliwia automatyzowanie znaczącej ilości operacji magazynowych, zapewnia
przejrzystość ewidencji oraz przemieszczenia towarów, ładunków, odpraw w czasie
rzeczywistym, zapewnia maksymalną łączność z klientem na wszystkich etapach. Umożliwia
optymalizację strat transportowych oraz ludzkich, podwyższenie efektywności pracy służby
transportowej, kurierskiej, ulepszenie jakości i szybkości dostarczenia, co prowadzi do
zadowolenia Państwa klientów i zwiększenia obrotów przy mniejszych wydatkach oraz
otrzymania dodatkowego dochodu.

Zalety programu: modułowość, systemowość, zintegrowanie, funkcyjność, giętkość
.
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