OPROGRAMOWANIE DLA WARSZTATÓW

ASCO Systemy Informatyczne
Wiodące systemy do obsługi magazynu, sprzedaży
i serwisu samochodowego
Firma ASCO Systemy Informatyczne istnieje
na rynku od 1994 roku. Główna działalność
firmy to produkcja oprogramowania dla firm
z branży motoryzacyjnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z dużymi hurtowniami, sklepami i warsztatami motoryzacyjnymi został stworzony system, którego podstawą jest program FIRMA2000.
System ten może być rozbudowywany o dodatkowe moduły takie jak E-Sklep, Katalog,
AsTer, Terminal i program księgowy Arkadia. Całość dopełnia możliwość robienia zaawansowanych analiz za pomocą bezpłatnego, dodawanego do każdej instalacji programu Analizator.
FIRMA2000 to program do prowadzenia magazynu i sprzedaży ze zintegrowanym modułem do obsługi warsztatu. Zadaniem programu jest maksymalne ułatwienie obsługi klienta poprzez umożliwienie
bezproblemowego uzyskania wszystkich
potrzebnych informacji. Na życzenie klienta program może zostać przystosowany do
współpracy z najnowocześniejszymi bazami danych (np. Oracle, MySQL).
Możliwości programu FIRMA2000 to m.in.:
opcje
generowania
z rozbudowane
zamówień;
z drzewo marek, typów i modeli samochodów (TecDoc);
z pełna obsługa zamienników (rzeczywistych i wirtualnych) oraz towarów
zależnych;
z obsługa wielu kodów towarowych;
z faktury elektroniczne od wielu dostawców
z automatycznym zakładaniem kartotek;
z praca oddziałów przez Internet z wykorzystaniem połączeń szyfrowanych;
z współpraca z popularnymi programami
księgowymi, możliwość dołączenia dedykowanego modułu księgowego Arkadia;
z obsługa kolektorów danych, czytników
kodów kreskowych i drukarek etykiet;
z moduł warsztatowy z możliwością wystawiania zleceń, kartoteką pojazdów, cennikiem
i historią napraw, obsługą przechowalni opon;
promocji
i
programów
z obsługa
lojalnościowych.
Do każdej instalacji systemu FIRMA2000
dołączamy bezpłatnie program Analizator, służący do całościowej analizy danych
z programu magazynowego.
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Katalog to nowoczesny cennik dla odbiorców, zawierający dane importowane z programu FIRMA2000. Katalog można rozprowadzać wśród klientów umożliwiając im
składanie zamówień przez Internet. Podstawowe funkcje programu to m.in.:
z wyszukiwanie towaru wg nazwy, kodu bądź skatalogowania (własnego bądź
opcjonalnie na podstawie drzewa marek
i modeli TecDoc);
z wyszukiwanie towarów po zamiennikach, kodach dostawcy i producenta
(oryginalnych);
z aktualizacja danych przez Internet;
z sprawdzanie stanów i cen dostawcy
w czasie rzeczywistym;
z automatyczne generowanie zamówień
w przypadku braku towaru u dostawcy;
z możliwość połączenia z E-Sklepem.
Program może posiadać logo, kolorystykę
i ikonę firmową klienta. Dostępne są również
wersje obcojęzyczne.
E-Sklep to bezobsługowy, specjalistyczny sklep internetowy przeznaczony dla firm
z branży motoryzacyjnej. E-Sklep to idealne
rozwiązanie do zastosowań wszędzie tam,
gdzie ważny jest czas realizacji zamówienia
i poprawa standardu obsługi klienta. Funkcje oferowane przez E-Sklep to m.in.:

z pełna konfiguracja elementów graficznych;
z zamówienia towarów nie będących na
stanie magazynowym, rezerwacje online;
z wyszukiwanie towaru wg grup towarowych, fragmentu kodu towaru, dostawcy,
producenta (oryginalnego), fragmentu nazwy i opisu;
z wyszukiwanie towaru na podstawie listy
zamienników (rzeczywistych i wirtualnych);
z drzewo marek, typów i modeli (TecDoc);
z pobieranie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku po stronie klienta;
z podgląd punktów bonusowych;
z podgląd nowości towarowych;
z obsługa płatności on-line.
AsTer to program służący do obsługi magazynu za pomocą radiowych czytników kodów kreskowych. Zadaniem programu AsTer
jest obsługa magazynu w zakresie przyjęć
i wydań towarów, inwentaryzacji oraz ewidencja wszystkich czynności wykonywanych
przez magazynierów przy użyciu czytników.
Obsługa magazynu za pomocą radiowych
czytników kodów kreskowych znacznie ułatwia operacje magazynowe. Czynności związane z przyjmowaniem i wydaniem towaru, inwentaryzacja, przygotowywanie towarów do
wysyłki wykonywane są szybciej, bez błędów
i pomyłek. Wszystkie informacje, które są potrzebne do dobrego funkcjonowania magazynu są dostępne, precyzyjne i aktualne.
Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej prezentacji oraz demonstracyjnych wersji programów.

Oprogramowanie ASCO Systemy Informatyczne
Oprogramowanie firmy
ASCO Systemy Informatyczne
powstało w wyniku wieloletniej współpracy z branżą motoryzacyjną.

Wymagania systemowe:
E-Sklep - Windows XP Professional, procesor min.
800 Mhz (serwer), Firma2000 - uzależnione od
rodzaju i wielkości bazy danych.
ASCO Systemy Informatyczne Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
tel. (12) 626 50 10
www.asco.com.pl

