Bemutatkozik
a Mercurio
Resource Manager
A MOHAnet Mobilsystems Zrt. új integrált
szoftverrel jelenik meg a piacon. A szoftver kis-, és középvállalatok részére kínál
komplex vállalatirányítási meg oldást,
melynek segítségével egy rendszerben
kezelhetô a számlázás és jutalék elszámolás, a vezetôi információ, a pénzügyi
monitoring és kontrolling, a raktárkészlet
nyilvántartás, az ügyfélkezelés, valamint
a gyártástervezés is.

A

Resource Manager (továbbiakban ResMan) egy Delphi technológiával készült
teljes értékû vállalatirányítási szoftver, melyet
a kis-, és középvállalatok igényei szerint alakítottunk ki. A szoftver haszonélvezôi elsôsorban a MOHAnet Zrt. távfelügyeleti partnerei,
akik a program segítségével hatékonyabb értékesítési tevékenységet végezhetnek.

A SZOFTVER LEGFONTOSABB
SZOLGÁLTATÁSAI
■ A számlázó modul, melynek segítségével
regisztrálhatók a bejövô számlák, nyomon
követhetôk a kibocsátott számlák, valamint a
késedelmes fizetések kezelésére egy speciális
levélküldô sablon áll a rendelkezésünkre. Az
átláthatóság érdekében a program közös felületen jeleníti meg az ügyféladatokat és a hozzájuk tartozó kibocsátott, illetve befogadott
számlákat. A számlázó modul rendelkezik
rendszeres számlázási lehetôséggel is, melynek segítségével a program megfelelô idôben
ütemezi a számlák kibocsátását. Mulasztás
esetén a program felhívja a felhasználó figyelmét a számla mielôbbi kiállítására.
■ A jutalék elszámoló modul segítségével
könnyedén nyilvántarthatók a bónusz rendszerben dolgozó külsô üzletkötôk és belsô
dolgozók egyszeri és folyamatos bérkifizetése.
■ A raktárkészlet nyilvántartó modullal vonalkód vagy RF ID azonosítás alapján lehet
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nyilvántartani a készlet folyamatos fogyását.
Az egyedi kód alapú azonosítás lehetôvé teszi
a termék nyomon követését a bevételezéstôl a
kiadásig. A kiadott termékekrôl a ResMan
szállító levelet ad ki, melyet késôbb egy kattintással számlázni lehet.
■ A ResMan szoftver rendelkezik vezetôi információs modullal, melynek segítségével
pontos képet kaphatunk a vállalat fix, eseti és
változó költségeirôl, a költséghelyek kezelésérôl, illetve pár egyszerû lépéssel költséganalízist is készíthetünk a pillanatnyi helyzetrôl.
■ A pénzügyi monitoring és kontrolling modul segítségével rugalmasan követhetôk a
kintlévôségek. A számla teljesítési idejének leteltekor késedelmi kamatot, fizetési felszólítást, valamint egyenlegközlô levelet lehet egy
gombnyomásra elküldeni. A szoftver segítségével számon tarthatjuk tartozásainkat, illetve
nyilvántartásba vehetjük kintlévôségeinket. A
program megoldást kínál a banki tranzakciók
adminisztrációjára is.
■ A beépített ügyfélkezelô modul nyilvántartja vevôit és beszállítóit, segítségével leegyszerûsödik az árajánlatkérô levelek és megrendelô nyomtatványok küldése, rugalmasan
tervezhetôk és adminisztrálhatók a vevôlátogatások száma is. A ResMan képes mérni az
egyes üzletkötôk által generált forgalmat és
ezekrôl értékesítési kimutatásokat készít a vezetôség számára. A rendszerbe felvett termékekrôl, termékcsomagokról (riasztó szett, video szett) pár kattintással új árajánlat, esetleg árajánlat kérô, vagy megrendelô formanyomtatvány készíthetô, melyet a beszállítók,
vagy a leendô vevôk felé lehet elküldeni.
■ Termeléssel, gyártással foglalkozó vállalkozások számára egy beépített gyártástervezô
modul áll rendelkezésre. A modul segítségével
könnyedén megtervezhetô a gyártáshoz szükséges alkatrészlogisztika, néhány kattintással
kiválaszthatók a preferált beszállítók, melyekkel a leghatékonyabb együttmûködés alakítható ki. A ResMan képes kezelni a gyártáshoz
elengedhetetlen receptúrákat, melyek segítségével a termelés folyamata megtervezhetô.
A Mercurio Resource Manager szoftver ideális
választás azon biztonságtechnikai cégek számára, melyek egyszerû, átlátható és könnyen
kezelhetô megoldást keresnek vállalatuk költségeinek kézben tartására és ellenôrzésére.
A Mercurio Resource Manager szoftver 2010
év végére lesz elérhetô a MOHAnet partnerei
és minden kedves érdeklôdônk számára.
A szoftverrôl további információt lehet olvasni
a www.mohanet.hu webcímen.
F. T.
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