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sala og dreifing
Snjallar lausnir...
Með lausninni Sala og dreifing verða allar nauðsynlegar
upplýsingar tiltækar á einum stað til að skipuleggja sölu og
afhendingu á vöru sem mikilvægt er til að standast strangar
kröfur nútíma kaupenda á sjávarútvegsmarkaðnum.

Viðskiptamenn og lánardrottnar

Einfalt er að viðhalda færslum viðskiptamanna og kaupanda í
heild sinni þ.m.t. innkaupaferli, upplýsingum um afhendingarstað
og gjaldeyrisútreikningum. Lánamörk viðskiptamanns,
óafgreiddar pantanir og upplýsingar um reikningsstöðu flæða
snurðulaust yfir í söluskjöl. WiseFish aðstoðar sölu- og
innkaupafólk við að taka upplýstar ákvarðanir á sem stystum
tíma.

Verðlagning

Hægt er að verðleggja vörur samkvæmt fastri verðskrá eða eftir
einstökum viðskiptamönnum eða hópum. Afsláttur vegna
magninnkaupa eða annarra forsenda er sjálfvirkur. Verðið kemur
sjálfkrafa í söluskjöl sem hægt er svo að samþykkja eða yfirskrifa
samkvæmt notandaheimildum.

Innbyggðar framleiðslu og innkaupapantanir

Framleiðslu- eða innkaupapantanir eru útbúnar beint frá
söluskjali til að tryggja að þarfir viðskiptamanna séu uppfylltar en
að kostnaðarsömum öryggisbirgðum sé haldið í lágmarki.

Skjöl

Í stuttu máli:
• Greining á sölu og hagnaði –
hafið stjórn á öllum kostnaði
þ.m.t. sendinga-og
geymslukostnaði, afgreiðslu- og
innlestursgjöldum, ásamt
kostnaði frá þriðja aðila og
gjaldeyrisskiptum.
• Fullkominn rekjanleiki og
gagnsæi í gegnum allan
vöruferilinn.
• Samþætting með MS Outlook,
Word og Excel.

Auðvelt er að hafa stjórn á flóknum útflutningsskjölum. Öll
nauðsynleg flutningsskjöl, frá farmbréfi til Proforma reiknings og
vottorða, eru útbúin sjálfkrafa þegar pöntunin er afgreidd.

Samþætting með vöruhúsi og flutningsrekstri

Kostnaðarsamar handvirkar aðferðir og pappírsslóðir, ásamt
töfum sem þeim fylgja, heyra sögunni til. Pökkun, tínsla og
flutningur á biðsvæði eru straumlínulöguð ásamt því að sending
beint frá pöntun er með meiri sjálfvirkni.

Rafræn viðskipti

Rafrænar lausnir gera okkur kleift að kaupa, selja og skiptast á
upplýsingum á einfaldan hátt og gera starfsfólki viðvart um
viðskipti í öruggu vefumhverfi.
Athugið - Ef staðlaði WiseFish pakkinn uppfyllir ekki
hugbúnaðurkröfur þínar, er auðveldlega hægt að sérsníða hann.
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Um WiseFish
WiseFish er sérsniðin lausn byggð á Microsoft Dynamics NAV
viðskiptahugbúnaðinum. Lausnin hentar öllum stærðum fyrirtækja og er
hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
Hugbúnaðurinn býður upp á fjölbreytta eiginleika og tekur tillit til allra
hluta virðiskeðju sjávarfangsins, allt frá veiðum, fiskeldi og framleiðslu til
sölu og dreifingar.
Hvort sem starfsemi fyrirtækisins nær til allra sviða virðiskeðjunnar eða
sérhæfir sig í ákveðnum sviðum er WiseFish hentug lausn.

Kerfið í hnotskurn:
• Innkaupasaga, upplýsingar um
afhendingarstað,
gjaldmiðlaútreikningar, lánamörk
viðskiptamanns og óafgreiddar
pantanir flæða snurðulaust yfir í
söluskjöl.
• Hægt er að verðleggja vörur
samkvæmt fastri gjaldskrá, eftir
einstökum viðskiptamönnum eða
viðskiptamannahópum eða út frá
magni.
• Utanumhald þóknana til bæði
miðlara og sölumanna.

Hvað segja viðskiptavinirnir?
"Sæmark Sjávarafurðir hafa um árabil notað Dynamics NAV sem
bókhalds- og upplýsingakerfi, auk Útflutnings- og Launakerfis Wise
með góðum árangri.
Eftir að við byrjuðum að nota Wise Analyzer til að greina gögn, hefur
gott ERP kerfi orðið enn betra. "
Svavar Þór Guðmundsson
- Forstjóri Sæmarks sjávarafurða

• Góð yfirsýn og nákvæm dreifing
alls kostnaðar í tengslum við sölu
og dreifingu á vöru.

Hafðu samband

Um Wise
Wise er stærsti söluaðili Microsoft Dynamics NAV á Íslandi og er í
fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á ráðgjöf,
hugbúnaðargerð og innleiðingu hugbúnaðar ásamt öflugri og
persónulegri þjónustu.
Lausnir Wise eru í notkun hjá mörgum af stærri fyrirtækjum landsins.
Wise býður staðlaðar Microsoft Dynamics NAV lausnir auk fjölda sérlausna
fyrir íslenskan og alþjóðlegan markað.
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• Rafrænar lausnir gera það kleift að
kaupa, selja og skiptast á
upplýsingum á einfaldan hátt í
öruggu vefumhverfi.
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