- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Útflutningskerfi Wise

- lausn fyrir fyrirtæki í útflutningi

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg
um árabil. Hjá fyrirtækinu starfa sérfræðingar með víðtæka þekkingu
og reynslu af þjónustu og hugbúnaðarþróun fyrir sjávarútveginn og
þjónustar fyrirtækið fjölda fyrirtækja innanlands sem utan. Lausnir
Wise spanna alla virðiskeðju sjávarútvegsins frá fiskeldi og veiðum til
sölu og dreifingar.

Útflutningskerfi
Útflutningskerfi Wise gerir fyrirtækjum kleift að sjá um tollafgreiðslu;
skráningu og skjölun til útflutnings á rafrænu formi. Tollskýrslur eru
sendar rafrænt til tollafgreiðslu sem einfaldar meðhöndlun gagna og
eykur nákvæmni.

Veiðivottorð
Til að uppfylla kröfur Evrópusambandsins þurfa veiðivottorð að fylgja
sjávarafurðum til Evrópusambandslanda. Wise hefur þróað lausnir
sem auðvelda rafræn samskipti við Fiskistofu vegna uppruna
upplýsinga sjávarafla og útgáfu upprunavottorða afurða til
útflutnings. Auðvelt er að rekja ferlið frá veiðum til endanlegra
viðtakenda vöru, en lausnin heldur utan um upplýsingar varðandi
báta, veiðidaga, fiskitegundir og önnur nauðsynleg gögn.

Fjölbreytt greining upplýsinga
Wise hefur þróað greiningartól sem vinna á upplýsingum í Microsoft
Dynamics NAV og veita fjölbreytta möguleika á að fylgjast með og
greina upplýsingar í rauntíma. Hægt er að greina sölu niður á tímabil,
viðskiptamann, flutningsaðila og flutningsskilmála. Til viðbótar er
hægt að greina flutningskostnað niður á mælieiningu, eftir
flutningsaðila, skilmálum og höfnum ásamt breytingum eftir
viðskiptavinum og tímabilum.

Kerfið í hnotskurn
• Öflugt viðskiptakerfi með
fjárhags-, viðskiptamanna-,
lánadrottna- og birgðabókhaldi.
• Tollafgreiðsla og samskipti við
Fiskistofu á rafrænu formi.
• Fullkominn rekjanleiki frá veiðum
til sölu vörunnar.
• Fjölbreytt greining upplýsinga í
rauntíma.
• Gefur góða yfirsýn yfir rekstur og
lykiltölur útflytjenda.
• Sparar tíma og kostnað.

Hvað segja viðskiptavinirnir
„Við hjá Sæmark Sjávarafurðum höfum um árabil notað Dynamics
Nav viðskiptakerfið, ásamt Útflutningstollakerfi og Launakerfi frá
Wise, með góðum árangri. Eftir að við bættum við Wise
greiningartólum til úrvinnslu og greiningar á gögnum okkar
hefur gott kerfi orðið enn betra.“

Svavar Þór Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Sæmarks Sjávarafurða ehf.
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- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Sérlausnir Wise

- tryggja þér samkeppnisforskot

Wise býður staðlaðar Microsoft Dynamics NAV™ lausnir auk fjölda
sérlausna fyrir íslenskan og alþjóðlegan markað. Lausnirnar eru
sveigjanlegar og gefa möguleika á að sérsníða þær að þörfum
fyrirtækja. Auk annarra sérlausna Wise fyrir sjávarútveg má nefna
WiseFish lausnir: Gæðastjórnun, Fiskeldi, Útgerð og kvóta, Vinnslu,
Birgðir og vöruhús, Sölu og útflutning og Tengingar við jaðartæki.

Aðrar hentugar lausnir, sérkerfi Wise:

Nánari upplýsingar

Wise hefur þróað fjölbreyttar lausnir sem henta flestum fyrirtækjum
s.s.; Launakerfi, Starfsmannakerfi, Bankasamskiptakerfi, Uppáskrift
reikninga, Samþykkt reikninga á vef, Stjórnendasýn, Rafræn sending
og móttaka, Rafræn birting í heimabanka, Hluthafakerfi,
Skuldabréfakerfi, EDI samskipti, Dynamics NAV í áskrift (kerfisleiga)
o.fl.

Komdu í kaffi og kynntu þér
málið. Við tökum vel á móti þér
í Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 102, Akureyri.

Stjórnendasýn Wise
Auk greiningartóla í Microsoft Dynamics NAV má nefna önnur öflug
greiningartól Wise sem veita yfirsýn yfir reksturinn:
Wise stjórnendasýn, Wise greiningartól, Wise BI teningar, Wise
skýrslur og Wise samningakerfi.

Söludeild Wise, sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is

Nýjustu upplýsingar eru forsenda réttra ákvarðana.

Dynamics NAV í áskrift - eigðu eða leigðu kerfið
Áskriftin er hagkvæm og þægileg lausn sem gefur kost á
sjávarútvegslausnum og viðskiptalausnum í mánaðarlegri áskrift.
Greitt er mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, uppfærslu- og
þjónustugjöld. Innifalið er vistun á gögnum, afritun,
öryggisvarnir og SQL gagnagrunnur.
Gögnin eru vistuð og afrituð í fullkomnu tækniumhverfi.

Snjallar lausnir - www.wise.is
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