Handel

Moduł Handel

Program do handlu

Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta

Ergonomia systemu enova

Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość obsługi. enova posiada możliwość obsługi całeg
Elastyczność systemu wyraża się między innymi w możliwości modyfikacji wyglądu standardowych list.
Powyższą funkcjonalność uzupełniono opcją tworzenia dodatkowych list zawierających te same dane, l
Możliwe jest sortowanie danych wg dowolnych kolumn, grupowanie wg dowolnego parametru występują
System umożliwia prezentację danych przy pomocy tabeli przestawnej oraz wykresu przestawnego dzię
Wysoki poziom integracji z pakietem MS Office umożliwia transfer wszystkich danych zawartych na dow
Praktycznie każda branża posiada specyficzne, właściwe dla niej, dane. Producentowi oprogramowania
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku raportów. Pomimo bogatego wachlarza raportów i analiz, tru
Wersja złota (Bussines) i platynowa (Enterprise) systemu enova podlega praktycznie nieograniczonej ro
System umożliwia zapisanie każdego wydruku/raportu do pliku (formaty HTML, DOC, RTF, XLS) oraz u

Ergonomia modułu Handel

Poza właściwościami poprawiającymi komfort pracy w całym systemie, mamy też do czynienia z elemen
Operator, który na dokument wprowadza kontrahenta i towary, znający wartość kluczowych pól z tych k
Kolejnym przykładem jest możliwość przygotowania listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z pó
Relacje między dokumentami pozwalają na łatwe przekształcanie jednych w drugie bez konieczności pr
Znaczna część firm posiada dobrze zorganizowany obieg dokumentów. Zastosowanie sztywnych rozwi
Jednocześnie w przypadku złej organizacji pracy (np. z powodu użytkowania starych, sztywnych, niewy

Wydajność

Zastosowane procedury obliczeniowe w warstwie logiki biznesowej, umieszczonej w trójwarstwowej stru

Powiązania systemowe

enova, będąca systemem zintegrowanym, zapewnia dostęp ze wszystkich modułów do list (z możliwośc

Faktury w module Handel

Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej w
Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje t

1/5

Handel

W submodule "Faktury" generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym fakt
Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy, a nawet płatnikó

Zamówienia

Zamówienia, zamówienia z rezerwacją, oferty - system prowadzi ewidencję wymienionych dokumentów.
Generator zamówień - enova posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców.

Cennik

Lista "Cennik" jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych,
Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, przechowuje wiele rodzajów numerów (kodó

Karta towarowa

Dostarcza informacje o zasobach związanych z każdą dostarczaną partią towaru (partie towaru rejestrow

Ceny

enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę,

Rabaty, rabaty grupowe, ceny grupowe i indywidualne, przeceny

enova wyposażona jest w mechanizm definiowania cen i rabatów grupowych oraz indywidualnych. Funk
System wyposażony jest w łatwe w obsłudze mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowe

Marżownik

2/5

Handel

Mechanizm (opcjonalnie) wymuszający zmiany cen sprzedaży w przypadku zmian cen zakupu.

Cechy (przykładowe wykorzystanie w module Handel)
Cechy

Mechanizm definiowanych przez Użytkownika pól umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do s
Ten sam mechanizm pomoże określić np. lokalizację towaru w magazynie.
Oznaczenie kartotek kontrahentów danymi akwizytorów pozwala na sortowanie wyników sprzedaży wg

Grupy

Towary mogą być grupowane w oparciu o mechanizm cech.

Kontrahenci i urzędy

Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w prz

Raporty i wydruki (Faktury/Ewidencja Środków Pieniężnych)
Moduł Faktury oferuje wiele typowych raportów sprzedaży. W śród nich można wymienić następujące z
Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to: dokumenty nierozliczone, dokumenty
Wydruki faktur, dokumentów WZ oraz kwitów KP i KW są realizowane również na drukarkach igłowych

Ewidencja dokumentów/ Ewidencja VAT

W tej części systemu dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księg
Moduł "Ewidencji dokumentów", z punktu widzenia modułu Handel, umożliwia wprowadzanie dokument
W jej ramach umieszczono dwie listy: Ewidencja VAT – zawierająca zapisy VAT dla zakupów i sprzedaż
System wyposażony w inne moduły (Księga Handlowa i Inwentarzowa, Kadry i Płace) gromadzi w "Ewid

Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do
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Magazyn

Moduł Magazyn zarządza gospodarką magazynową ewidencjonując towary, produkty i usługi (także rec

Stany magazynowe

Lista "Stany magazynowe" jest miejscem dostarczania informacji zasadniczo o stanie i wartości towarów

Typy dokumentów

W systemie enova, w części Magazyn, w standardowym zestawie dokumentów wyróżnić można: przyjęc

Przeliczniki

W systemie zastosowano mechanizmy przeliczania jednostek. Można zastosować przeliczniki globalne

Rozliczenia magazynów.

Obsługa stanów magazynowych i ich wycena odbywa się w cenach rzeczywistych metodami FIFO, LIFO

Zamknięcia okresu magazynowego

Mechanizm zamknięcia okresu magazynowego pozwala na wyliczenie i zapamiętanie stanu magazynow
Zamkniecie okresu magazynowego może być dokonane w dniu wskazanym przez Użytkownika.

Inwentaryzacja

System ewidencjonuje dokumenty inwentaryzacji. Na ich podstawie umożliwia stworzenie dokumentów t

Wydruki i raporty (Magazyn)
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W module Magazyn zamieszczono między innymi następujące wydruki: stan magazynu na dowolny dzie

Urządzenia zewnętrzne

System współpracuje z wybranymi typami urządzeń zewnętrznych. Należą do nich: drukarki fiskalne, kla
Istnieje możliwość odpłatnej integracji z innymi urządzeniami. Zazwyczaj prace takie trwają kilka miesię
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