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Eno najbolj uporabljenih orodij v sodobnih organizacijah iz različnih gospodarskih 
panog vam omogoča, da na enem mestu dobite vse, kar potrebujete za uspešno 
delovanje svojega podjetja. Ustvarite si celovit pogled nad svojim poslovanjem, ki 
vključuje prodajo, nabavo, finance, proizvodnjo, storitve, zaloge, kadre, sredstva 
in projekte.

Ena rešitev za celotno 
poslovanje

Management Finance Prodaja Proizvodnja



Katere težave izdelek
rešuje in kako? 

Upravljajte z denarjem bolje kot kadarkoli prej. Boljše upravljanje z denarnim tokom, 
osnovnimi sredstvi, načrti proračuna ter stroški podjetja na preprost in učinkovit način, 
prilagojen vašemu poslovanju ne glede na valuto, konsolidacijo ali lokalne zakone. Poročila 
iz prodaje, nabave ali skladišča so preglednejša z orodjem Power BI, zato lahko sprejemate 
poslovne odločitve bolj samozavestno.

Pregled nad financami 
podjetja

Segmentirajte svoje kupce in stranke na način, ki vam bo ustrezal pri prodajnih, poprodajnih 
ali navzkrižnih aktivnostih prodajne ekipe. Oblikujete lahko individualne strukture cen in 
popustov za določeno skupino svojih kupcev ter sledite komunikaciji z njimi prek 
vgrajenega e-poštnega vmesnika Outlook.

Izboljšajte prodajni 
proces

Zagotovite, da je vaše skladišče vedno optimalno zapolnjeno ter deluje glede na aktualna 
naročila in napovedi naročil kupcev na podlagi prodajnega načrta oziroma z 
avtomatiziranimi naročili materiala, ko le-tega zmanjka. Organizirajte svoje skladišče tako, 
da določite najboljše možno odlagalno mesto izdelka ali materiala glede na tip, težo, 
dimenzijo in kapaciteto določenega mesta v skladišču ali regalu.

Optimizirajte nabavo 
in skladišče

Implementirajte različne proizvodne procese glede na načrt proizvodnje ne glede na tip ali 
težavnost poslovanja. Ustvarite kosovnice, ki imajo predhodno definirane surovine, 
polizdelke ali pa končne izdelke, ki so del produkta ali kompleta. Registrirajte porabo 
materiala v proizvodnji, uskladite odstopanja in izmet.

Zagotovite 
maksimalne rezultate 
proizvodnje

+ +Za srednja in 
velika podjetja 

Sodoben uporabniški 
vmesnik 

+ +Popolna povezljivost 
v oblaku

Možnost razširitev 
in prilagoditev 
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