System zarządzania sprzedażą kruszyw

PETRAX to zintegrowany systemem zarządzania
stworzony na potrzeby przedsiębiorstw
górniczych i firm specjalizujących się w sprzedaży
kruszyw i innych materiałów, które wymagają
ważenia w dużej skali. Swoim zakresem obejmuje
procesy logistyczne zachodzące w kopalniach.
Wspiera generowanie dokumentacji na potrzeby
przewoźników, w tym przewoźników kolejowych.
Bardzo dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach
wielooddziałowych (kilka kopalń pod wspólnym
zarządem).
Ważnym zadaniem systemu PETRAX jest kontrola
płatności. Używając PETRAX minimalizują Państwo
ryzyko nieterminowych płatności lub ich zupełnego
braku. Do realizacji tego celu system został
wyposażony w liczne narzędzia służące rozliczeniom.

PETRAX łatwo integruje się z innymi systemami i urządzeniami działającymi w kopalni,
takimi jak:
•
•
•
•

Zalety systemu Petrax:
•
•
•
•
•
•

Korzyści płynące z wdrożenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrola płatności i rozliczeń z kontrahentami,
eliminacja przekroczeń DMC,
usprawnienie wydawania towaru,
lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi,
zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego,
przeciwdziałanie nadużyciom,
zarządzanie procesami w oparciu o aktualne informacje,
optymalizacja produkcji.

systemem finansowo-księgowym,
systemem monitoringu,
systemem sterowania bramami wjazdowymi,
z procesorami wagowymi różnych typów.

•
•
•
•
•
•

centralna baza danych i natychmiastowy dostęp
do informacji,
ujednolicony sposób obsługi i działania we wszystkich kopalniach,
mechanizm nadawania uprawnień dostępu do
systemu poszczególnym pracownikom,
eliminacja podwójnego, często ręcznego uzupełniania danych w różnych systemach,
automatyzacja przesyłania danych,
ścisłe dostosowanie działania systemu do specyfiki procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie,
dostęp do danych archiwalnych – dokonywanie
analiz, raportów, statystyk,
automatyzacja procesów, poprawa komunikacji,
eliminacja błędów i pomyłek,
łatwość i intuicyjność w obsłudze – system przyjazny dla użytkowników,
monitorowanie działań poszczególnych pracowników,
łatwość rozbudowy i modyfikacji systemu,
możliwość integracji z dowolnymi aplikacjami zewnętrznymi (EDI, FK itp.).

Wzrost wydajności.
Przyspieszenie odpraw ciężarówek i składów kolejowych.

Wbudowane mechanizmy kontroli
usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

kontrola ilości wydań towaru w ramach danego
zamówienia,
eliminowanie przekroczeń, błędów i ewentualnych nadużyć,
kontrola wydanego asortymentu,
kontrola jakości,
kontrola przeładowań,
kontrola ilości samochodów przebywających
na terenie kopalni,
optymalizacja zatrudnienia poprzez automatyzację procesów (fakturowanie, monitorowanie
płatności),
wyeliminowanie ręcznego przesyłania danych
pomiędzy systemami,
usprawnienie procesu obsługi wydawania towaru,
skrócenie czasu obsługi rejestracji wjazdu (m.in.
poprzez zawężanie zamówień, które dany kierowca może realizować z uwzględnieniem upoważnień przewoźnika),
wspomaganie obsługi przewozów kolejowych
(kompletacja składu, generowanie dokumentów),
zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego
– jedno miejsce składowania danych ułatwiające zarządzanie kopiami bazy oraz odseparowanie baz danych od bezpośredniego dostępu
pracowników,
współpraca z wagami samochodowymi różnych typów,
współpraca z systemem sterownia bramami
wjazdowymi na teren kopalni.

Wybrane elementy funkcjonalne systemu
Petrax zabezpieczające terminowe płatności:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

zarządzanie klientami   (z podziałem na odbiorców z kontraktami długoterminowymi i klientów
indywidualnych),
zarządzanie produktami (z podziałem na kopalnie),
zarządzanie przewoźnikami,
zarządzanie upoważnieniami (przypisanie przewoźnika do miejsca dostawy),
zarządzanie przedpłatami i ich kontrola przy wydawaniu towaru,
zarządzanie zamówieniami (w tym alertowanie
o wygasającym limicie kupieckim oraz określenie
certyfikatu do wydruku na FV za asortyment),
obsługa wydania towaru (w tym kontrola realizacji zamówienia i DMC),
fakturowanie:
- bezpośrednio po wydaniu towaru (faktura gotówkowa na wadze),
- zbiorcze za okres,
- korekty,
- faktury zaliczkowe,
- obsługa urządzeń fiskalnych,
obsługa dokumentów KP,
monitorowanie należności,
integracja z systemem FK:
- księgowanie faktur i korekt,
- księgowanie sprzedaży gotówkowej (paragonów),
- księgowanie operacji kasowych,
- pobieranie informacji o zapłatach,
generowanie raportów i szeroka analityka.

Kontrola płatności, rozliczanie zaliczek i kredytów kupieckich.
Nadzór nad wydaniem towaru.

Infover projektuje i wdraża systemy informatyczne
dla górnictwa oraz innych branż w szerokim spektrum
biznesowym, szczególnie w zakresie dystrybucji, logistyki
i planowania. Indywidualne podejście do każdego
klienta i skrupulatna analiza procesów zachodzących
w jego działalności pozwala na dopasowanie najbardziej
efektywnych rozwiązań. W rezultacie klient otrzymuje
system ściśle dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa.
Jako integrator rozwiązań informatycznych Infover
jest producentem oprogramowania zapewniającym
również kompleksową obsługę oraz dostawy sprzętu IT.
Wysoką pozycję rynkową Infover zawdzięcza dużemu
doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu posługującego
się ujednoliconą metodyką. Firma zatrudnia ponad dwustu
wykwalifikowanych architektów systemowych i inżynierów
różnych specjalności.
Realizujemy wdrożenia etapowe, aby klient mógł szybciej
osiągnąć korzyści. Stale rozwijamy stworzone przez nas
systemy dostosowując je do zachodzących zmian i rozwoju
klientów.

Jesteśmy gotowi zaangażować się w realizację
projektu dla Państwa.

Informatyzujemy
z sukcesem
Infover 1 Spółka Akcyjna
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel.: +48 41 367 85 03, +48 41 367 85 02
e-mail: petrax@infover.pl
www.petrax.infover.pl

