Логістика для торгових компаній

Програмне забезпечення «Логістика для торгових компаній» призначене для організацій
у сфери виробництва, торгівлі, перевезень, інтернет – магазинів, тощо, які мають у
своєму складі логістичні підрозділи та відділи дистрибуції.

Програма забезпечує:

- Облік та контроль транспортних засобів та їх використання на маршрутах,

- Облік та контроль переміщення товарів, вантажів, інших відправлень між складами,
точками продажу, пунктами призначення,

- Облік та контроль залишків відправлень на складах,

- Консолідація відправлень (кілька місць на одну адресу),

- Розконсолідація відправлень (на кілька адрес),

- Контроль строків та якості доставки,

- Забезпечує автоматичне формування відправлень на маршрут та доставку,
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- Автоматична звірка адреси доставки з базою адрес,

- Дозволяє приймати замовлення від клієнтів по телефону, через інтернет-сайт та
формувати список заказів,

- Веде тарифікацію відправлень згідно заведених прасів (загальних або індивідуальних),

- Дозволяє вести облік коштів по відправленнях з «післяплатою»,

- Вести облік витратних матеріалів (в т.ч.упаковка, скотч і т.п.),

- Дозволяє запропонувати клієнту програму лояльності,

- Дозоляє встановити на території клієнта віддалене робоче місце для формування та
друку вантажно-транспортних декларацій,

- Забезпечує клієнту контроль за переміщенням його вантажів через інтернет-сайт
(система Track&Trace),

- Смс –інформування клієнта (отримувача/відправника) про доставку,

- Здійснює нарахування зарплати/бонусів менеджерам по продажах, водіям, кур`єрам
тощо,

- Дозволяє формувати аналітичні звіти в різних розрізах: по клієнтах, регіонах, філіях,
менеджерах, кур`єрах, типах відправлень і т.п.
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- Забезпечує передачу інформації з програми в 1С бухгалтерію,

- Дозволяє здійснювати обмін інформації з клієнт-банком,

- Формування, друк, e-mil розсилка розрахункових документів клієнта (рахунок, акт,
накладна),

- Інтеграція з сайтом і он-лайн сервіси.

Програма дозволяє автоматизувати значну кількість складських операцій, забезпечує
прозорість обліку та переміщення товарів, вантажів, відправлень в реальному часі,
забезпечує максимальний зв`язок з клієнтом на всіх етапах. Дозволяє оптимізувати
транспортні та людські витрати, підвищити ефективність роботи транспортної служби,
покращити якість та швидкість доставки, що веде до задоволення ваших клієнтів і
збільшення оборотів при менших затратах та отримання додаткового прибутку.

Переваги програми: модульність, системність, інтегрованість, функціональність,
гнучкість.
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