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 $ Calcul automat al preţului pe client, pe nivele de preţ listă, rabat negociat pe grupă şi subgrupă, oferte 
ferme de preţ pe articol cu termen de valabilitate

 $ Verificare sold clienţi (credit maxim) şi depăşire de termen de facturare

 $ Oferte clienţi personalizate cu termen de valabilitate (negocieri, promoţii). Oferte furnizori cu termen 
de valabilitate

 $ Corespondenţe între articole proprii şi nomenclatoare ale furnizorilor şi clienţilor, posibilitate facturare 
personalizată

 $ Agent comercial implicit/client cu posibilitatea schimbării la nivel de facturare; comisioane pe grupă/
subgrupă şi urmărire încasări facturi

 $ Urmărire creanţe şi datorii pe interval de scadenţa şi interval de depăşire scadenţa, pe centre de profit, 
clienţi, agenţi

 $ Urmărire target de vânzări cantitativ şi valoric pe grupă, subgrupă, agent, brand, zonă, client, furnizor.

 $ Sistem complet integrat pentru reţele de retail, online şi offline

 $ Analize interactive dinamice cantitative şi valorice (cost, adaos, vânzare) pe produse, grupe, clienţi, 
furnizori etc prin urmărirea evoluţiei pe perioade săptămânale sau lunare, tabelar şi grafic

 $ Analize dinamice pe diverse perioade - zilnice, săptămânale sau lunare, consolidate pe mai mulţi ani (zi 
curentă/zi istoric, lună/lună, etc.)

 $ Generarea automată de propuneri de promoţie pentru produsele care au avut rulaj mic sau vor depăşi 
stocul maxim din perioada următoare

 $ Calcul automat al stocului limită minim şi maxim pe baza vânzărilor din perioada anterioară. Previziuni 
vânzări prin extrapolare

Funcţionalităţi 
Distribuţie
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 $ Gestionarea mai multor tipuri de comenzi : comenzi furnizori, clienţi, devize, comenzi producţie etc.

 $ Urmărirea stadiului de livrare a comenzilor prin evidenţierea cantităţilor rămase de livrat pe fiecare 
comandă în urma onorării parţiale în timp a comenzilor

 $ Oferte clienţi personalitate cu termen de valabilitate (negocieri, promoţii) cu posibilitatea prelucrării  în 
comandă client

 $ Actualizare targhet realizat în timp real prin integrarea CRM mobil pentru agenţi

 $ Credit Controling avansat prin plafonarea la limită de creditare parametrizabilă din comandă (factură)

 $ Portal web integrat cu Ascent ERP, disponibil pentru plasarea de comenzi on-line de către diferite 
categorii de parteneri

 $ Automatizare completă a forţei de vânzare prin soluţia SFA mobilă integrată

 $ Credit controlling şi portal web pentru comenzi

 $ Generarea automată a comenzilor de furnizori, în funcţie de comenzile de clienţi, stocuri actuale,  
stocuri de rezervă respectiv lead time pe comenzi

Funcţionaliţăti 
Ofertă și comenzi
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