


ügyREND az irányítás kulcsa!

Nyomdaipar
Építőipar

Az
élelmiszeriparban
tevékenykedő
vállalkozásoknak készült, folyamatvezérelt
vállalkozásirányítási rendszerünk néhány
ágazat-specifikus modulja:
 Trace in – Trace out
Termék életútkövetés HACCP szerit
 Receptúrák alapján beépülés-kezelés
 Sarzsok, termékek nyomon követése
 Szavatossági idő figyelés, lejárati idő
alapján
 Kiszállítás megszervezése központi és
satelite raktárak (boltok) között

ERP az Élelmiszeriparban
A Click-On Kft. 13 éve van jelen a magyar
informatikai piacon. 100%-ban magyar
tulajdonban lévő cégünk kizárólag saját
fejlesztésű szoftvereit értékesíti. A fő ügyviteli
profilunk az
ügyREND-ERP, kis-, és középvállalatok
számára készült vállalat/vállalkozásirányítási
rendszer
ERP rendszerünket különösen több iparág
sajátosságaira is kifejlesztettük :

 Élelmiszeripar,
 Kis-, és
nagykereskedelem
 Élelmiszeripari
termékek előállítása és
feldolgozása


valamint
Gépgyártás, szerelés

 Kis- és nagyker értékesítés, pultos
eladás
 Ügyfélszolgálat kezelés
 Folyamatközpontú,
értékesítés

folyamatvezérelt

 Versenytárs-információ kezelése
 Követeléskezelés
(automatikus
figyelmeztetés lejárt számla esetén)
 Készletnyilvántartás,
készletgazdálkodás
 Készletfigyelés (minimum, maximum
készlet)
 Adatok exportja, importja
 Fordított összeszerelés (bontás)
 Intelligens
adatgyűjtő
eszköz
használatának támogatása gyártáshoz,
leltározáshoz
 Webshop kapcsolat (B2C)
 Többszintű árképzés

A rendszer egyéb funkciói:
o
o
o
o
o
o

Főkönyvi feladás
Bérleti számlák készítése
Termelő gépek nyilvántartása,
gépüzemnapló
Tárgyieszköz nyilvántartás
Leltározási funkciók, stb.
Intelligens adatgyűjtő eszközök
széleskörű használata

A Click-On Kft. a kis-, és középvállalkozásoknak
is megfizethető áron értékesíti szoftvereit.
Mégis előfordulhat, hogy egy vállalkozás
érdeklődik ugyan az ERP iránt, de aktuálisan
nem rendelkezik megfelelő anyagi forrással.
Ebben az esetben a vállalkozás a Click-On Kft.
és együttműködő partnere segítségével –
jelenleg az Új Széchenyi-terv keretében (GOP2.2.1) - jelentkezhet vállalkozásfejlesztési
pályázatokra. A pályázat írásában és
menedzselésében is segítséget tudunk
nyújtani.
Amennyiben bérleti konstrukcióban szeretnék
használni ERP rendszerünket, akkor erre is van
lehetőség. A honlapunkon kiválasztható a
modulok és felhasználók száma szerint
megjelenő bérleti konstrukció.
Szempontok a megfelelő
vállalkozásirányítási rendszer kiválasztásához








A vállalat forgalma
Alkalmazottak száma
Hardverplatform
Operációs rendszer
Támogatott nyelvek száma
Bevezetési idő
Modulok

Milyen üzleti előnyöket kínál az ERP?







Gyorsabb és jobb üzleti döntések
Fokozott termelékenység
Magasabb bevétel
Költségellenőrzés
Bővíthetőség
Globális elérhetőség

Az élelmiszeriparban a gyorsan változó piaci
körülmények
között
a
hagyományos
eszközökkel már nem tartható fenn a
versenyképesség. A vevőt középpontba
helyező,
költséghatékony
működésre,
valamint jól átgondolt, de gyors reakciókra
van szükség. Az ágazat-specifikus megoldások
rendelkezésre állása jelentősen csökkenti a
bevezetés idejét gyorsítva ezzel a beruházás
megtérülését.
A vállalkozásirányítási szoftver alkalmazásával
a
munkafolyamatok
optimalizálhatók,
nagyobb hatékonyság érhető el, jobb lesz az
együtt
dolgozó
részlegek
közötti
kommunikáció. Az ERP rendszer használatával
a felelős vezetők minden pillanatban aktuális
képet kaphatnak a cégről és annak pénzügyi
helyzetéről.
A Click-On Kft. az új folyamatokat nem csak
bevezeti, hanem folyamatos segítséget és
terméktámogatást nyújt annak fenntartásához
is
(Help
Desk
szolgáltatással,
jogszabálykövetéssel, hibaelhárítással).

Elérhetőségünk:
www.ugyrend.hu
Csordás Imre
kereskedelmi igazgató
Telefon: 06-1- 469-0000
E-mail: sales@click-on.hu

