ZARZĄDZAJ FIRMĄ

SYSTEM INSIGNUM
MODUŁY SYSTEMU
INSIGNUM to przyjazne i niezawodne oprogramowanie klasy ERP autorstwa firmy INFOVER. System efektywnie
wspomaga zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Najlepszą
rekomendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych
klientów, którzy dzięki niemu zoptymalizowali procesy biznesowe w swoich firmach.
Moduły systemu INSIGNUM mogą pracować samodzielnie lub
jako rozwiązanie w pełni zintegrowane. Wdrożenie INSIGNUM
to najlepszy pomysł na rozwój Twojej firmy.
CO ZYSKASZ WDRAŻAJĄC INSIGNUM?
•
•
•
•

Ujednolicenie systemu zarządzania
Wspólną bazę danych dla całej organizacji
Uporządkowanie struktury organizacyjnej i lepsze zarządzanie
Usprawnienie procesów we wszystkich oddziałach firmy
(punktach sprzedaży)
• Pełen wgląd w bieżącą sytuację finansową firmy
TECHNOLOGIA
INSIGNUM pracuje w architekturze klient-serwer opartej na
bazach danych Microsoft SQL Server. Interfejs użytkownika jest
w pełni zgodny ze standardami Windows. Dzięki opracowaniu
szeregu autorskich komponentów (filtrowanie, wyszukiwanie, edycja, eksport danych) obsługa jest intuicyjna i przyjazna
użytkownikowi. Technologia SQL połączona z odpowiednią
konstrukcją aplikacji zapewnia spójność zapisywanych i przechowywanych informacji. Gwarantuje również pełne bezpieczeństwo danych. Stosowane przez nas bazy są szyfrowane.
W wymianie danych stosujemy standard XML, gwarantujący
– poprzez zapisywanie i sprawdzanie cyfr kontrolnych – pełne
zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w dane.
DOPASOWANIE
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz dużej dbałości o skalowalność systemu informatycznego INSIGNUM,
możemy dopasować go do Państwa indywidualnych potrzeb
i wymagań.

Centrala
Zarządzanie siecią punktów
sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Detaliczna
Obsługa punktu sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Hurtowa
Obsługa pojedynczej hurtowni
i sieci hurtowni.

Finanse i Księgowość
Prowadzenie pełnej księgowości
i zarządzanie finansami firmy.

Środki Trwałe
Ewidencja majątku trwałego, wyposażenia
oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kadry i Płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi, naliczanie
i rozliczanie wynagrodzeń.

eSklep
Sprzedaż przez Internet.

Handel Mobilny
Sprzedaż z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych.

eDokumenty
Zapisywanie, udostępnianie i archiwizowanie
dokumentów elektronicznych.

eArchiwum
Obsługa, obieg, zarządzanie, archiwizacja

Dział sprzedaży INSIGNUM:
tel. +48 (41) 367 89 55, +48 (41) 367 89 30, fax. +48 (41) 345 15 65
insignum@infover.pl, www.infover.pl

dokumentów elektronicznych.
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MODUŁ eSklep
eSklep to w rodzinie produktów INSI-

INSIGNUM eSklep pozwala na proste i tanie stworzenie w firmie
nowego kanału sprzedaży – sprzedaży przez Internet.

GNUM, nowy kanał sprzedaży - sprzedaż przez Internet.
Dzięki pełnej współpracy z INSIGNUM
Sprzedaż Hurtowa zarówno wdrożenie
eSklep-u jak i późniejsze zarządzanie jest
dużo sprawniejsze aniżeli w przypadku

serwer

serwer iHurt

sklepów internetowych nie współpracujących z systemem ERP.
Towary w eSklep-ie „ściągane” są z modułu Sprzedaż Hurtowa. Większość parametrów jest więc gotowa.

www.nazwasklepu.pl
Ceny towarów zarządzane są z poziomu INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa, przy
czym eSklep może wykorzystywać
któryś z cenników podstawowych albo
korzystać ze specjalnego cennika stworzonego w Sprzedaży Hurtowej dla poklient 1

klient 2

...

klient n

trzeb oferty internetowej.

INSIGNUM eSklep zapewnia:

Kontrahenci dokonujący zakupów przez

• Pełną współpracę z modułem obsługi sprzedaży i gospodarki
magazynowej INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa

Internet automatycznie dodają się do bazy

• Atrakcyjną stronę główną w postaci konfigurowalnych paneli.
Umożliwia to sprawne organizowanie akcji promocyjnych np.
wspólnie z dostawcami (dodatkowe wpływy z reklamy)

wa. Dzięki temu obsługa dostaw w module

• Prostą i czytelną nawigację dla Klientów

kontrahentów INSIGNUM Sprzedaż HurtoSprzedaż Hurtowa (wystawienie WZ, faktury) może odbywać się bardzo sprawnie.

• Współpracę z najpopularniejszym polskim serwisem aukcyjnym
Allegro

Dodatkowo moduł eSklep oferuje od-

• Ustalenie kosztów dostawy – „automatycznie” lub „ręcznie”
przez operatora

cy z podhurtownikami, którzy mogą z jej

rębną witrynę dedykowaną dla współprapomocą wygodnie składać zamówienia
na towary, sprawdzać listę niezapłaconych

Więcej informacji znajdziesz na www.insignum.pl

faktur. W ramach przyznanego konta mają
możliwość tworzenia własnych użytkowników witryny z różnymi uprawnieniami
(do składania, zatwierdzania, wysyłania
zamówień, do przyglądania listy faktur
niezapłaconych).

Dział sprzedaży INSIGNUM:
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