Pārdošanas
loģistika
viaPro ToGoNet

viaPro ToGoNet ir pārdošanas loģistikas sistēma, kas nodrošina klientu
pasūtījumu piegādes organizāciju un procesa vizualizāciju, par galveno mērķi
izvirzot procesa optimizāciju, kļūdu izslēgšanu un piegādes maršrutu izpildes
datu ieguvi tālākai apstrādei. Ar procesa vizualizāciju tiek saprasta gan klientu
piegādes adrešu ģeokodēšana un izgaismošana Google kartēs, arī ielas skatā,
gan aktīvo pasūtījumu statusu interpretācija izpildes loģikā.

viaPro ToGoNet paredz integrāciju ar uzņēmuma ERP sistēmu, kas veic preču
piegādes datu apstrādi finanšu izpratnē, tomēr dinamisko kalendāru un saistīto

Ieguvumi


Klientu apmierinājuma
līmeņa pieaugums



Pasūtījuma cikla laika
samazinājums



Reaģēšanas spējas
pieaugums



Resursu kontrole un
neproduktīvu aktivitāšu/
laika samazinājums



Piegādes procesa datu
digitalizācija

resursu vadību reisu izveidei ir iespējams izmantot arī patstāvīgi.

Funkcionalitāte


Kalendāru mehānika pieprasījuma (klienta līguma noteikumi) un
piedāvājuma (reiss) salāgošanai un vizualizācijai.



Maršrutu poligonu izveidošana un klienta adrešu piesaiste maršrutam,
maršruta grafika uzturēšana un izpildes resursu piesaiste.



Resursu (autovadītāji un autotransports) datu uzturēšana, to kalendāru un
grafiku vadība, savstarpējo relāciju organizācija un uzstādījumi.



Maršruta Reisu plānošana, balstoties uz poligonu, kalendāriem, pieejamajiem
resursiem un piegādei sagatavotajiem klienta pasūtījumiem ERP sistēmā.



Maršruta Reisa optimizācija, izmantojot Google servisu.



Rēķinu izdrukas organizācija un pazīmes nodošana ERP sistēmai konkrēta reisa
pavadošo Rēķinu izdrukai.



Reisa lapas (dokuments un/vai arī maršruta karte, arī iekļaujot QR kodus) un
ceļazīmes sagatavošana.



Reisa izpildes datu apkopošana un autovadītāja darba laika kontrole.

Tehniskās prasības


Microsoft Windows
serveris ar aktivizētu IIS



Microsoft SQL serveris



Google Chrome
interneta pārlūks

viaPro ir biznesa vadības konsultāciju uzņēmums, kas palīdz kompānijām ieviest Informācijas tehnoloģiju bāzētas biznesa vadības sistēmas, uzlabot biznesa
procesus un veidot inovatīvus risinājumus. Mūsu uzņēmuma stratēģiskais mērķis ir, apvienojot pieredzi un zināšanas Biznesa Vadības Risinājumu (ERP) jomā ar
nākamās paaudzes informācijas tehnoloģijām, ļaut mūsu klientiem realizēt biznesa idejas un rast aizvien jaunas konkurences priekšrocības savos tirgos. Mēs
mērķtiecīgi investējam speciālo zināšanu apguvē un dodam tālāk klientiem savu biznesa un organizāciju kultūru pieredzi.

