WinNER
Integrált vállalatirányítási rendszer

Miről szól a WinNER ERP rendszer?
Üzleti folyamataihoz jól illeszthető, TESTRESZABHATÓ és MODULÁRIS felépítésű megoldással
rendelkezzen
Ügyvitele MINDIG NAPRAKÉSZ legyen, a pénzügy és számvitel, az értékesítés, a beszerzés és a
készletgazdálkodással együtt
Ügyfeleiről minden fontos információt AZONNAL ELÉRHESSEN, üzleti tevékenységének összes
fázisában, akár TÖBB SZÁZEZRES törzsadat rendszerekben is
Minden árumozgásról PONTOS és TELJESKÖRŰ információval rendelkezzen, akár TÖBB MILLIÓS
TÉTELEKET is nagy megbízhatósággal és gyorsan kezeljen
Az adott üzlettől függően, mindig a LEGCÉLSZERŰBB árrendszert, árakat tudja kialakítani
Munkatársai teljesítményarányos ösztönzését OBJEKTÍV piaci alapokra tudja helyezni
Komplex utókalkulációval, több lépcsős KONTROLLING és CASH-FLOW megoldással mindig a
VALÓSÁGOS eredményeket lássa
Rendelkezzen GYORS és PONTOS készlet kontrolling megoldással, hogy mindig olyan és annyi áru
legyen raktáron amennyi az OPTIMÁLIS üzletmenethez szükséges
Minden üzleti folyamata KÖVETHETŐ legyen minden egyes tranzakció teljes menete

Üzleti, GYÁRTÁSI tevékenységének minden fázisa jól legyen DOKUMENTÁLVA
Többnyelvű (MAGYAR, ANGOL, NÉMET ÉS ROMÁN) kezelői felület és adatrögzítés

Miről szól a WinNER ERP rendszer?
Nagykereskedelem (export / import), jutalék elszámolás. Logisztika.
Áruforgalom és készletgazdálkodás, minőségbiztosítás, készlet kontrolling,
túraelszámolás.
Internetes portálrendszer (B2B, B2C). webEDI kapcsolat. Esemény-vezérelt levelezés.
Gyártáskövetés, költségfelosztás, utókalkuláció, folyamat menedzsment.
FOLYAMAT MENEDZSMENT és folyamatkövető megoldások.

ADR, Intrastat és termékdíj jelentésrendszer, JÖVEDÉKI NYILVÁNTARTÁSOK, pincenapló.
Devizás pénzügy, számvitel, házipénztár. Banki terminál-programok illesztése.
Cash-flow tervezés, vezetői információs rendszer, hatékony kontrolling rendszer.
Dokumentum kezelés. Tárgyi eszközök nyilvántartása.
Paraméterezhető interfészek EDI és B2C rendszerekhez.

WinNER ERP rendszerjellemzők?
Professzionális, KLIENS-SZERVER megoldás, nagy megbízhatóságú, multi-platformos SQL adatbázis.
Windows kezelői felület és INTEGRÁLT Windows eszközrendszer (Excel, Word, stb.).
Széleskörű PARAMÉTEREZHETŐSÉG. Lista-szerver és menedzselhető lista-processzor.
TÖBBNYELVŰ kezelői felület, adattárolás és bizonylatkészítés lehetősége.
SZETTEK, szortimentek, VONALKÓDOK, gyártási azonosítók, SZAVATOSSÁG, göngyölegek kezelése.
EU-konform ügyvitel, bankonkénti napi árfolyam nyilvántartás, tetszőleges számú bank kezelése.
TERMÉKFELELŐSSÉGI, minőségbiztosítási RENDSZEREK TÁMOGATÁSA.
Osztott adatbázisok kezelése. GYORS és NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ megoldások.
MAGYAR fejlesztés, MAGASAN KVALIFIKÁLT FEJLESZTŐI és szakértői környezet.
Adatgyűjtő rendszerek illesztése
MODULÁRIS FELÉPÍTÉS, többlépcsős bevezetés is.

Folyamatos fejlesztés, hosszú távú megoldás

WinNER ERP Szolgáltatások?
Fejlesztőink és tanácsadóink minden egyedi igényt GYORSAN és MEGBÍZHATÓAN tudnak
kezelni.
INGYENES személyes konzultáció.
OKTATÁS és folyamatos terméktámogatás.
EGYEDI ADAPTÁCIÓK és fejlesztések.
PONTOS és PRECÍZ kiszolgálás.

HATÉKONY felmérés, GYORS bevezetés és FOLYAMATOS fejlesztés.

Minden esetben egyedi, testreszabott rendszereket kínálunk.

NAGYKERESKEDELMI, DISZTRIBÚCIÓS RENDSZEREK: Teljes körű megoldások gépek, alkatrészek, gyógyszerek,
vegyi anyagok, iparcikkek, szerelési anyagok, ruházati cikkek és élelmiszerek nagykereskedelmére: Egyedi azonosítású
cikkek, göngyölegek és szettek kezelése; Automatikus Back-Order funkciók; B2B és B2C megoldások; Valós idejű
költségfelosztási eljárások…
INTEGRÁLT KISKERESKEDELMI RENDSZEREK: Divatcikkek, műszaki és lakásberendezési, vegyi áruk és
élelmiszerek forgalmazására; Üzletláncok integrált üzemeltetése; MICRA-JOTA kasszák kezelése; Back-Office funkciók,
vonalkódos leltározás…
GYÁRTÁSKÖVETÉSI MEGOLDÁSOK: Gépipari, alkatrészgyártó, műanyagipari, bányászati vállalkozások részére;
Termékkísérő és gyártási lapok kezelése; Gyártás-előkészítés és elszámolás; Teljes körű utókalkulációs megoldások…
AGRÁR- ÉS AGRÁRKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOKNAK: Input anyagok (növényvédő szerek, műtrágyák,
vetőmagok) nagykereskedelme; termeltetési szerződések kezelése; fémzár számok és gyártási dátumok kezelése…
TERMÉNYKERESKEDELMI RENDSZEREK: Szerződések és kötések nyilvántartása; Fordított adózású termékek
kezelése és jelentése; diszpozíciós rendszer, klíring raktárak kezelése; hídmérlegek illesztése; bértárolások kezelése….
PINCÉSZETEK, BORÁSZATI FOLYAMATOK, JÖVEDÉKI NYILVÁNTARTÁSOK KEZELÉSE: Komplex
vállalatirányítási megoldás; Teljes termelési, felvásárlási, palackozási és értékesítési folyamat, illetve pinceműveletek
kezelése; ital nagykereskedelmi rendszerek (LOT-számok, zárjegyek, stb.); Jövedéki termékek ügyvitele (pincenapló,
borkísérő okmányok) …
NONPROFIT VÁLLALKOZÁSOK ÜGYVITELE: Projekt alapú integrált ügyviteli és nyilvántartási rendszerekre;
Keretgazdálkodási rendszer (rendelések, lehívások, teljesítésigazolások) rugalmas kialakítása…
SZOLGÁLTATÁSI és ÖNKORMÁNYZATI MEGOLDÁSOK: Integrált ügyviteli rendszerek; Közszolgáltatási
szerződések kezelése; Rendszeres, nagytömegű közszolgáltatási számlázás; Csoportos beszedési megbízások kezelése;
Projekt alapú szerződések integrált kezelése…
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