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Power Your Business

Power Logistics
S pomočjo te modularne rešitve lahko izboljšate del svojega logističnega procesa, 
zmanjšate možnost napak in izboljšate učinkovitost distribucije ter povečate 
zadovoljstvo strank. Z rešitvijo PowerLogistics ustvarite seznam izdelkov, ki 
samodejno generira dobavnico v sistemu ERP – Business Central.
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Katere težave izdelek
rešuje in kako? 

Podpisujte dokumente kar prek mobilnega telefona, ki ima nameščeno aplikacijo za 
prostoročno podpisovanje dobavnic in dokumentov, ki jih dostavljavec potrebuje za 
učinkovito in varno poslovanje s strankami. Ob neuspeli vročitvi paketa lahko dostavljavec 
to ustrezno označi, vaš podpis pa se samodejno shrani na dobavnico v elektronski obliki.

Elektronsko podpisovanje

Rešujte reklamacije enostavno in hitro. Rešitev PowerLogistics omogoča reševanje 
reklamacij zaradi poškodb ali drugih nevšečnosti, in sicer takoj ob dostavi pošiljke. Izdelek 
prek vmesnika označite kot zavrnjenega zaradi reklamacije. Sliko poškodbe zajamete prek 
aplikacije, ki fotografijo pripne k ustrezni dobavnici.

Reklamacije

S skeniranjem kode na paketih ali skupini paketov ugotovite, kateri dobavnici in naročniku 
pripada. Tako imate na voljo seznam produktov v eni dobavnici. Ob večjih naročilih imate 
možnost podpisa več naročil hkrati z enim podpisom. Pripeti dokumenti pa so na voljo v 
obliki pdf.

Seznam dobavnic

Baza podatkov je neposredno povezana s poslovnoinformacijskim sistemom ERP – 
Microsoft Dynamics 365 Business Central, ki omogoča sinhronizirano delovanje z 
modularno rešitvijo PowerLogistics. Vsi dokumenti, podpisi, dostave in reklamacije so na 
voljo v enem sistemu. 

Povezljivost 

+ +Modularna zasnova Sistem Android + +Čitalnik črtne kode in QR Prilagodljiv vmesnik
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