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Mobilumas – viena iš ryškiausių ERP ateities tendencijų, laužanti tradicinę ERP sampratą, keičianti
naudojimo įpročius, skatinanti kurti mobilius sprendimus.

Columbus sukūrė mobilius sprendimus, kurie leidžia lengvai ir patogiai, nebūnant prie darbinio kompiuterio,
keistis informacija su pagrindine įmonės verslo valdymo sistema. Tai yra, duomenys suvedami pirminiame
taške, ten kur jie gimsta – prie staklių, maišytuvo, pas klientą, prie sandėlio lentynos, automobilyje, kavinėje
trumpos pertraukėlės metu ir t.t. Lygiai taip pat iš visur galima saugiai pasiekti pagrindinėje įmonės
sistemoje esančius duomenis ir, remiantis gauta informacija, operatyviai priimti darbo sprendimus.
Columbus patirtis mobilių sprendimų (integruotų su verslo valdymo sistemomis) srityje siekia dešimtmetį.
Prieš kelis metus verslo valdymo sistemų galimybėms išsiplėtus WebService technologijomis, ši sritis tapo
dar labiau geidžiama verslo įmonių: lankstumas, greitaveika, mobilumas, pasiekiamumas, saugumas dar
labiau pagerėjo.
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Mobilių pardavimų operacijos
•

Pirkėjų sąrašas

‐

•

Pirkėjo užsakymų sąrašas

‐

•

pateikiant pirkėjo balansinį likutį ir pradelstą skolos dydį
su būsenomis: atviras, pateiktas, registruotas

Naujo užsakymo sukūrimas ir/arba esamo redagavimas (jei būsena leidžia)

‐

prekių katalogas/sąrašas su:
o
o
o

•

Pardavimo užsakymo patvirtinimo dokumento spausdinimas (PDF)

‐

•
•

prekių filtravimo/paieškos galimybe pagal prekės kategoriją, grupę, kodą (arba jo
fragmentą), pavadinimą (arba jo fragmentą)
pasirinktam pirkėjui galiojančiomis kainomis
prekių likučiais sandėlyje (ar sandėliuose)

PDF failą suformuoja VVS sistemą

Pardavimo užsakymo registravimas
Reg. pardavimo užsakymo sąskaitos-faktūros spausdinimas (PDF)

‐

PDF failą suformuoja VVS sistemą
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Sandėlio operacijos
•

Prekių gavimas (patikra):

‐
‐

‐

pagal pirkimo, perdavimo, pardavimo grąžinimo užsakymus
taip pat ir gamybos cecho papildymai iš žaliavų sandėlio pagal gamybos
užsakymų poreikį (naudojant VVS paraiškų/planavimo darbalapius ir
kuriant perdavimo užsakymus)
bazinėje versijoje nėra ir papildomai gali būti realizuojama:
o
o

•

Prekių surinkimas ir išsiuntimas

‐

•

pagal pardavimo, perdavimo ir pirkimo grąžinimo užsakymus

Prekių perkėlimas sandėlyje (tarp lentynų)

‐

•
•
•

lipdukų spausdinimas
neatitikimų apdorojimas sistemos rėmuose, pusiau-automatizuotai

be išankstinių dokumentų VVS sistemoje, pagal faktą

Prekės informacija (likučiai ir sandėliavimo lentynos)
Lentynos informacija (prekės ir jų kiekiai)
Inventorizacija
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Naudos:
kas valdo informaciją, tas valdo situaciją!

Techninės savybės

Informacija apie svarbiausių įmonės procesų eigą
sistemoje fiksuojama operatyviai, tiksliai, realiu laiku

•

Nepririšti prie platformos:
Windows / Linux / Android / iOS

Efektyvesni procesai, nes užduočių atlikimo eigą
darbuotojai fiksuoja tiesiai savo darbo vietoje

•

Veikia bet kurioje modernioje
naršyklėje = jokio diegimo

•

Pritaikyti darbui prietaisuose su
liečiamaisiais ekranais

•

Gali būti prijungiama papildoma
įranga (pvz. spausdintuvas,
barkodų skeneris, svarstyklės)

•

Pritaikytas darbui turint lėtą
interneto ryšį (pvz. GSM EDGE)

•

Paremtas verslo valdymo sistemos
WebService duomenų mainų ir
jungiamumo technologijomis

Efektyvesnis resursų paskirstymas ir planavimas
Minimizuota galimų piktnaudžiavimų rizika
Supaprastinta vartotojo sąsaja leidžia greitai perprasti
darbo ypatumus
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Norite sužinoti daugiau?
Susisiekite: info.lt@columbusglobal.com

Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame pasaulyje. Įmonė siūlo platų sprendimų paketą, pasižymintį giliomis maisto
pramonės, gamybos ir prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą įrodo Columbus patirtis sukaupta per 30 metų, aptarnaujant daugiau nei 5 000 klientų visame
pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių verslo valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda ambicingoms įmonėms užtikrinti savo
verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu.
www.columbusglobal.com/lt
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