System wspomagania pracy przedstawicieli handlowych.
Aktyn Sprzedaż i moduł eSale.
eSale to kompleksowy system wspomagania pracy przedstawicieli handlowych przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych (smartfonów oraz tabletów) z systemem Android lub Windows Mobile. Umożliwia zdecydowane
usprawnienie oraz optymalizację pracy przedstawicieli handlowych (presellerów) w firmach.
Oferowane rozwiązanie jest skierowane w szczególności do firm handlujących szerokim asortymentem towarów
(kilka, kilkanaście tysięcy kartotek). Duża liczba rekordów nie wpływa istotnie ani na sprawność działania aplikacji,
ani na szybkość synchronizacji.
Praca offline i synchronizacja na życzenie minimalizują koszty transferu danych, dając jednak pełny wgląd
w kartoteki towarów, stoki magazynowe, listę kontrahentów, należności, rabaty i inne istotne dla handlowca
informacje. Zatwierdzone dokumenty mogą być w każdej chwili wysłane do centrali poprzez GPRS lub WIFI.

Dane pobierane z AKTYNA:
•

Kartoteki towarów wraz ze stanami magazynowymi

•

Kartoteki klientów z warunkami handlowymi oraz całkowitym zadłużeniem

•

Rozrachunki (należności)

•

Rabaty

•

Historia (informacje o ostatniej transakcji z kontrahentem)

Dokumenty rejestrowane w eSale - importowane do Aktyn Sprzedaż:
•

Zamówienia klientów

•

Kasa KP

Wymiana danych:
Przy wykorzystaniu GPRS lub WIFI przedstawiciel w każdej chwili może zarówno wysłać do centrali zatwierdzone
dokumenty jak i pobrać aktualne kartoteki. Zastosowana technologia minimalizuje ilość przesyłanych informacji,
dzięki czemu wymiana danych jest bardzo szybka i tania. System centralny eSync+eConn pobiera dane z AKTYNA
(poprzez łącznik firmy River) oraz wprowadza do niego dokumenty (poprzez łącznik firmy River) w pełni
automatycznie, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.
Informacje dodatkowe:
•

Możliwość drukowania na dowolnej drukarce poprzez Bluetooth lub WiFi

•

Wydruk ofert

•

Raporty w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym

•

Szerokie możliwości konfiguracji i modyfikacji systemu centralnego eSync+eConn

•

Pobieranie z kartotek dowolnych informacji dodatkowych

•

Szybkie wyszukiwanie na wszystkich listach z możliwością pomijania polskich liter

•

Wyszukiwanie po kilku słowach lub ich częściach

•

Dostosowanie informacji wyświetlanych na wszystkich listach

•

Sortowanie i grupowanie względem dowolnej kolumny

•

Wiele magazynów lub firm w jednym urządzeniu
Możliwość bezpłatnego testu rozwiązania w okresie do 1 miesiąca

•
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