Soluţii software
specializate pentru
distribuţie

Distribuția este o activitate care implică gestiunea unei game largi de produse, distribuite
de obicei prin mai multe canale de vânzare. Gestiunea optimă a stocurilor asigură
acuratețea și calitatea livrărilor și menține scăzut costul de transport al produselor. Livrarea
la timp a produselor este esențială pentru satisfacția clienților.

Integraț i procesele
și canalele de
distribuț ie

Creșteți
acuratețea și
calitatea livrărilor

Reduceți
costurile și
creșteți marja

Scurtați timpul
de luare a
deciziilor strategice

Companiile din distribuție trebuie să aibă un control riguros asupra prețurilor, discounturilor
și marjelor. De asemenea, într-o piață volatilă, posibilitatea de a lua decizii rapide pe baza
unor informații corecte permite companiei să fie mai agilă în realizarea previziunilor sale.

Gestiune și automatizare
completă cu SocrateERP

Management depozite
cu FluxVision WMS

Analize și raportări
specifice cu SocrateBI

Integrați și automatizați toate
procesele din companie cu o
soluție software ERP în cloud,
modernă și flexibilă

Eficientizați activitatea din
depozit și optimizați
stocurile pentru un număr
nelimitat de entități

Răspundeți la orice întrebare,
analizați rapid datele și luați
decizii de business mai bune
cu SocrateBI

www.bitsoftware.eu

Funcționalități
Aprovizionare la timp

Automatizați aprovizionarea, de la necesar de aprovizionare, comenzi furnizor, facturi furnizori până la
plată. Planificați optim achizițiile. Generați automat
necesarele de aprovizionare în funcție de stoc si apoi
comenzile furnizori, recepțiile, facturile și plățile.

Optimizarea stocurilor și depozitelor

Gestionați intrările și ieșirile mărfurilor în depozit
precum și inventarul. Reduceți costurile prin controlul
stocurilor. Monitorizați întreaga activitate a depozitului în timp real cu o soluție dedicată de WMS.

Gestiunea comenzilor și a vânzărilor
Creaţi oferte, comenzi clienți, rezervați marfa, gestionaţi stocul, generaţi facturi și urmăriți încasările, notificați automat clienții. Preluați automat comenzile
prin web, EDI și creșteți viteza de procesare a acestora. Urmăriți vânzările pe zone geografice, clienți, și
analizați obiectivele de vânzări pe produse, agenți,
clienți, regiuni.

Optimizarea livrării

Cu SocrateERP optimizați livrările către clienți, automatizând procesul de livrare, de la pregătirea livrării,
stabilirea comenzilor de livrat, a necesarului de mașini și a rutelor de transport. Pregătiți marfa pe baza
comenzilor client, cu posibilitatea generării automate
sau manuale de dispoziții de livrare, picking list-uri și
apoi a facturilor client.

Controlul preț urilor, discount-urilor și
marjelor

Creaț i cu ușurinț ă strategii de preț , liste specifice pe
clienț i, promoț ii și urmăriț i vânzările pe toate canalele
de distribuț ie. Controlaț i și analizaț i marjele pe produse, clienț i, zone geografice.

Gestiune financiară și contabilă

Gestionați toată activitatea financiară, din toate locațiile și de pe toate canalele de vânzare cu un sistem
multi-contabilitate, multi-valută, multi-taxe și multilimbă.

Gestiunea serviciilor

Gestionați mai bine clienții, gestionați cererile acestora și răspundeți-le rapid la orice întrebare sau solicitare. Transformați-i în clienți fideli, urmăriți apoi istoricul relației cu clienții și a calității serviciilor.

Integrare cu site-uri online

SocrateERP se integrează cu site-uri online pentru
preluarea și urmărirea în timp real a comenzilor online.

Analize și raportări specifice distribuției

Aveți oricând o imagine de ansamblu asupra indicatorilor de business importanți din companie, pe
roluri, departamente. Urmăriți rezultatele vânzărilor,
livrărilor, situația stocurilor, situația clienților, marja
pe produse/clienți/ zone geografice, doar cu un click.
Informațiile sunt preluate în timp real, deci puteți
vedea la orice oră datele importante.
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