Flutningakerfi Wise
- sérlausn fyrir íslensk fyrirtæki
flutningalausnir
Kerfið í hnotskurn
• Frumfarmskrá fyrir ﬂugfélög
og skipafélög.
• Farmskrá, safnsendingar
oguppskip�ngar.
• Tollafgreiðslukerﬁ, sem tengt
er við hrað- og safnsendingakerﬁ kemur í veg fyrir
tvöfaldan innslá�.
• Aksturskerﬁ sem gefur yﬁrsýn
og skipuleggur akstur/ferðir.
• Ιnnlestur á tollskrá og
tollgengi.
• Gjaldkerakerﬁ, einfalt
kassakerﬁ sem tekur á mó�
greiðslum og jafnar á mó�
reikningum.

Heildarlausn
fyrir
flutningafyrirtæki.
Upplýsingar

Wise býður upp á heildarlausn sem hentar vel fyrir flutningafyrirtæki,
flutningsmiðlara og almenn fyrirtæki í flutningi.
Með lausninni næst yfirsýn yfir alla þætti ferilsins, frá því að varan
er sótt til framleiðanda, flutningar til og frá landinu, tollafgreiðslu,
akstur og fleira sem kemur að því að koma vörunni til neytenda
með skjótum og öruggum hætti.
Mikil reynsla býr að baki þróunar á kerfinu, en stór hluti flutningafyrirtækja landsins hafa notað Flutningakerfi Wise um árabil.

Tilboðskerfi
Tilboðskerfið býður upp á rafrænar sendingar á „pick up“,
utanumhald tilboða, tengingar við sendingar í farmbréfi o.fl.

Reikningagerð
Kerfið veitir góða yfirsýn yfir reikningagerð niður á hverja sendingu.
Einfalt er að bakfæra reikninga og leiðrétta stöðuna. Þægilegt að
notfæra sér rafræna sendingu og móttöku reikninga.

Hraðsendingakerfi
Hraðsendingakerfið er fullkomið kerfi sem heldur utan um
skráningu, tollafgreiðslu, reikningagerð og heimakstur
hraðsendinga.

Einfalt í uppsetningu
Þegar kerfið er sett upp hjá notanda eru öll stofngögn komin inn.
Þó á eftir að gera ýmsar stillingar í kerfinu til að aðlaga það þörfum
hvers og eins.

Viðskiptalausnir Wise

Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.
Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.
Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem umfangið eykst.
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