ügyREND az irányítás kulcsa!
A nyomdaipari kis-, és középvállalkozásoknak
készült,
folyamatvezérelt
Print-ERP
vállalkozásirányítási rendszerünk néhány
nyomda-specifikus modulja:
 Alapanyagok többszintű nyilvántartása
csoportosítási lehetőséggel
(cikkcsoport, alcsoport, cikkek)

ERP a Nyomdaiparban
Print-ERP

A Click-On Kft. 10 éve van jelen a magyar
informatikai piacon. 100%-ban magyar
tulajdonban lévő cégünk kizárólag saját
fejlesztésű szoftvereit értékesíti. 2 fő ügyviteli
profilunk

 ügyREND IKR Integrált Költségvetési
rendszer, mely kifejezetten önkormányzati,
költségvetési szervek és intézmények
részére készült
 ügyREND ERP Kis-, és középvállalatok
számára készült
vállalat/vállalkozásirányítási rendszer
ERP rendszerünket különösen 5 iparág
sajátosságaira fejlesztettük ki:



Gépgyártás, szerelés
Élelmiszeripar

 Nyomdaipar



Kis-, és nagykereskedelem
Építőipar

 Árak nyilvántartása
- alapanyagárak (beszerzési és
eladási)
- sávos árak
- műveletek árai (sávosan vagy
egységáron)
Az árakat érvényességi dátumokkal
kezeljük,
így
bármikor
visszakereshetők az árváltozások.
 Sávos árjegyzék nyilvántartás
- Nyomdagépenként
- Színenként
- Volumenhatáronként (pl. ív)
 Árajánlat kalkuláció
Felhasznált alapanyag, példányszám,
nyomdagép és színek száma, valamint
elvégzett műveletek alapján
 Hozzálék-számítás
- nyomási
- beigazítási
- műveletenkénti
 Részegységenkénti folyamatkezelés
- Pl. Borító, belív, melléklet, stb.
munkamenetének, aktuális
státuszának nyomon követése.
 Részegségekhez kapcsolódó
munkatevékenységek meghatározása
elővágás
összehordás
bígelés
préselés
domborozás, stb.

 Kilövés funkció
- Felhasználóbarát formában
megtervezhető nyomtatási
elrendezés.
Partnereink szerint rendszerünk főbb
erősségei a következők:
 Folyamatszemléletű
kezelési
lehetőség (láthatjuk a feladatok
aktuális státuszát).
 Több felhasználó egyidejű belépése és
munkavégzése sem okoz problémát, a
rendszer akkor is stabilan működik.
 Felhasználóbarát,
áttekinthető
felületek.
 Árak érvényességi dátummal kezelése
a
könnyebb
visszakereshetőség
érdekében.
 Erőforrás-felhasználás
nyomon
követése
(ki,
mikor,
milyen
munkafázist végez.

A rendszer egyéb funkciói:
o
o
o
o
o

Főkönyvi bizonylatok
Pénzügy funkció (bank/pénztár
kezelés)
Vevő/szállító listák
Készletgazdálkodás
Leltározás, stb.

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 –
aktuálisan a Széchenyi-terv keretében (GOP2.2.1, KMOP-1.2.5) jelentkezhet
vállalkozásfejlesztési
pályázatokra. A pályázat írásában és
menedzselésében is segítséget tudunk
nyújtani.

Amennyiben bérleti konstrukcióban szeretnék
használni ERP rendszerünket, akkor erre is van
lehetőség.
Hogyan válasszunk vállalkozásirányítási
rendszert?








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

A projektek és az ahhoz kapcsolódó
munkafolyamatok optimalizálásával nagyobb
hatékonyság érhető el, jobb lesz a projekten
dolgozó részlegek közötti kommunikáció. Az
ERP rendszer alkalmazásával a vezető(k)
minden pillanatban aktuális képet kaphat(nak)
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).
Kiemelt nyomdaipari referenciáink:
Softpress Kft
Printprodukció Kft.
Deep & Peak Kft
Elérhetőségünk: www.ugyrend.hu
Telefon: 06-1- 469-0000
E-mail: sales@click-on.hu

