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Power Your Business

AllForUtility
Celotna rešitev je v celoti integrirana s poslovnoinformacijskim sistemom 
Microsoft Dynamics 365 Business Central in Dynamics NAV. Združuje ideje in 
koncepte, ki se pojavljajo pri številnih projektih na področju distribucije energije, 
vode, ravnanja z odpadki, upravljanja stavb, obračunih parkirišč, najemnim in 
drugih rešitev. Rešitev ponuja popolno integracijo vseh poslovnih funkcij in 
poslovnih potreb v enotnem sistemu, ki se prilagodi vašemu poslovanju ter panogi.

Popolna rešitev za 
distributerje in 
dobavitelje energentov
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Katere težave izdelek
rešuje in kako? 

Z rešitvijo AllForUtility Billing Management boste na primer podatke o porabi na podlagi 
odčitkov (energije, vode, parkiranj itd.) pregledovali na pregleden in hiter način. Sistem bo 
samodejno zbiral in združeval podatke naročnikov ter posledično na podlagi pogodb 
parametrično generiral. Imate tudi možnost avtomatskega ustvarjanja popisnih listov in 
samodejnega generiranja velikega števila računov, s čimer lahko optimizirate procese v 
svojem podjetju.

Napredno upravljanje 
računov

Izčrpna evidenca in statistika odstranjevanja odpadkov, načrtovanje vozil, delavcev, okrožij, 
popolno upravljanje bilance odpadkov v sistemu ter podpora skladiščenju in zbirnim 
mestom – vse to in še več lahko urejate v enem sistemu, ki je vedno usklajen z zakonodajo.

Načrtujte optimalen 
razpored ekip

Brezhibna komunikacija med oddelki, dodeljevanje nalog in številne finančne ter druge 
analize so na voljo v modulu za gradnjo omrežji za distribucijo energije. Poleg naštetih 
prednosti lahko v sklopu rešitve izvajate še nadzor in pregled nad nalogi ter statusi 
izvajanja in imate vpogled v vso zgodovino.

Upravljajte omrežja in 
dodeljujte naloge

Spletni portal in mobilna aplikacija AllForUtility na pameten ter funkcionalen način 
vključujeta več uporabnih aplikacij, hkrati pa dosegata visoko stopnjo zadovoljstva pri 
uporabi različnih funkcij. V platformo se lahko integrira več uporabnih aplikacij, hkrati pa 
vse podatke združuje v enotno in elegantno rešitev.

Vaša večnamenska 
rešitev

+ +Billing Management Energy Supply + +Waste Management Network Management 

+ +Constructions Building Maintainance + Meter Management App 
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Rešitve po meri vašega poslovanja


