
Следващо поколение
ERP и CRM решения



Специализирано решение за сектор
Дистрибуция

 С ERP.net Вие интегрирате всичките си 

бизнес дейности и процеси в единна, 

автоматизирана и централизирана 

платформа

 Екипите Ви работят от всяка точка на 

света

 Увеличавате ключови фактори като 

видимост, проследимост и адаптивност 

за пълноценно представяне на Вашия 

бизнес



Ползи от решението

 Управление на мрежа от дистрибуторски 

филиали

 Управление на връзките с клиенти

 Управление на търговски екипи

 Управление на веригата на доставки

 Управление на дистрибуционни канали

 Управление на складово стопанство

 Планиране на складови наличности

 Баркод контролинг

 Ценообразуване

 Бизнес анализи (Business Intelligence)

 Счетоводство и финанси

 POS продажби

Мобилни продажби

 Управление на производство

 Управление на сервиз

 Управление на автопарк

Обединени комуникации



Решения за компании в бизнес сектор Дистрибуция

 Омниканална търговия

за обединяване и автоматизиране на 

процесите по комуникация, 

взаимодействия, финализиране на 

продажби, получаване на обратна 

връзка от Вашите клиенти и много 

други

 Управлявате Вашите складове 

за интегриране на дейностите по 

планиране, проследяване и 

изпълнение на протичащите 

процеси към, във и от складовете 

Ви

 Финансови, счетоводни модули, 

ДДС и акциз

за контрол и съхраняване на Вашите 

транзакции, фактуриране и 

проследяване на плащанията от 

клиенти, и финансови анализи и 

отчети



Система за управление на складовете (WMS)

 Управление и проследяване на всички задачи, процеси и 

операции

 Мобилно приложение WMS Worker с интегрирана 

поддръжка за широк набор от мобилни устройства

 Многостъпална йерархична структура за прецизно 

виртуално възпроизвеждане на Вашия склад

 Пълна съвместимост с композитни продукти, логистични 

единици и продукти с променливи мерни съотношения

 Бърза, безотказна и сигурна работа чрез връзка в 

реално време с останалите системи на платформата

 Дефиниране на гъвкави складови политики в 

йерархичната структура на виртуалния склад



Продуктов Конфигуратор

 Лесно създаване и остойностяване на нови продукти и 

категории, отговаряйки на пазарните флуктуации

 Висока автоматизация на основния процес: търговци-

конфигуратор-технолог-производство

 Оптимизиране на планирането и производството на 

поръчаните продукти

 Съкращаване на времето от оферта до поръчка

 Лесно обработване на голям брой малосерийни поръчки

 Автоматично изчисляване на разходите и времето за 

производство на конфигурираните продукти

 Подобрена комуникация между търговския и 

производствения отдел



Капацитетно планиране (CRP)

 Изгражда производствен график, съобразен със 

свободните производствени мощности и с материалите, 

необходими за безпроблемното и навременно 

производство

 Подобрява контрола върху производствения процес

 Ускорява създаването и актуализирането на 

производствена програма

 Оптимизира натоварването на ресурсите

 Сигнализира за потенциални проблеми преди тяхното 

настъпване

 Предлага календарни изгледи, улесняващи анализа на 

информация

 Дефинира типове ресурси и техните функционални 

характеристики, производствени маршрути, стандартни 

операции, използвани ресурси и времетраене, работни 

групи и работно време



Цялостно решение за бизнеса с иновативната

платформа EPR.net

 Мултифирмена

 Достъпна в уеб

 Оптимизирана

 Автоматизирана

 Социална

 Персонализирана

 Мобилна

 Гъвкава

 Сигурна

 Интегрирана
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