- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Útgerð og kvóti
- nálgastu þær upplýsingar sem þú þarft
WiseFish er lykilhugbúnaður í fiskiðnaðinum og býðst á sanngjörnu
verði. Með því að safna saman mikilvægum aflaupplýsingum, m.a.
um sérstaka meðferð, aflasvæði, -stærð og annað sem tengist
kostnaði veiðiferðarinnar, er unnt að vinna sér inn viðskiptatraust og
forskot á markaðnum.

Umsjón með skipi og sölu
WiseFish býður upp á að halda úti skipaskrá sem inniheldur
upplýsingar um löndunarhöfn, veiðisvæði og -búnað fyrir hvert skip í
flotanum sem haft er til umráða.
Einnig er kostur á að rekja veiðiferðir báta frá öðrum fyrirtækjum.

Rauntímagögn
Afli er settur í framleiðsluáætlun í rauntíma áður en ferðin er gerð
upp. Þegar aflalínur eru skráðar verða þær samstundis sýnilegar í
kerfinu áður en aflanum er landað.

Aflaskráning
Afrakstur hverrar veiðiferðar má skrá með auðveldum hætti með
sérstökum dagbókarfærslum. Hægt er að skoða aflaupplýsingar eftir
tegundum, veiðisvæðum, stærð, gæðaflokkun o.s.frv.

Gæðaskráning
Í gæðaskráningu er stærðarmat, sýnatökur og gæðamat tengt fyrir
hverja lotu aftur til skipsins.

Lögbundin skýrslugerð ESB/IUU og NMFS
Staðlar við skýrslugerð og reglur um fyrirvara samræmast uppsettu
verkflæði.
NMFS skýrslugerð samræmist
stöðlum um skýrslugerð og
tilkynningar. Afhending er með
rafrænum hætti þar sem það er í
boði.

Tenging við MS Outlook,
Word og Excel
WiseFish byggir á Microsoft
Dynamics NAV
viðskiptahugbúnaðinum og býr
þar af leiðandi að öflugu og
áreiðanlegu bókhaldskerfi á
heimsmælikvarða sem tryggir
tengingu við öll helstu forrit
Microsoft.

Kerfið í hnotskurn
• Innbyggt í WiseFish eru EDI
(Electronic Data Exchange) og
SQL-verkfæri fyrir skýrslugerð.
• Gott aðgengi að upplýsingum á
öllum tímum ferlisins, hvort sem
um ræðir kaup, framleiðslu, sölu
eða flutning.
• Fylgstu með öllum þáttum
framleiðslunnar með því að leita
eftir lokadagsetningu,
framleiðslulotu, söluaðila,
veiðiferð, býli eða vöru- og
pakkningaskammti.
• Skráðu birgðagögn sjálfvirkt inn
á öllum stigum og hafðu eftirlit
með mikilvægum atvikum
(innköllunum, gæðaskoðunum
eða niðurfærslum), tilkynntu um
hugsanlegan birgðaskort og
skoðaðu afköst með stöðluðum
mælingum.
• Hagræddu í fyrirtækinu til að
hámarka hagnað og lágmarka
kostnað.
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- snjallar lausnir

sjávarútvegslausnir
Um WiseFish™
WiseFish™ er sérsniðin laus 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 starfsemi fyrirtækisins nær til allra sviða virðiskeðjunnar eða
sérhæfir sig í ákveðnum sviðum er WiseFish hentug lausn.

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

Um Dynamics™ NAV

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

Microsoft Dynamics NAV er viðskiptahugbúnaður fyrir fyrirtæki frá
Microsoft. Microsoft Dynamics NAV býður upp á samþætt ERP
(Enterprise Resource Planning) rekstrarforrit sem aðstoðar fyrirtæki
við hagræðingar í rekstri og við að auka framleiðni. Dynamics NAV er
meðlimur í Microsoft Dynamics fjölskyldunni og sameinar fjármál,
framleiðslu, viðskiptatengslakerfi, aðfangakeðju, greiningar og
rafræn viðskipti við bókhaldsforrit á heimsmælikvarða. Varan er
hönnuð fyrir minni og meðalstór fyrirtæki.
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