- snjallar lausnir

sjávarútvegs
lausnir

Sjávarútvegslausnir
í áskrift

- einföld og hagkvæm lausn

Sjávarútvegslausnir í áskrift er hagkvæm og þægileg nýjung sem
gefur kost á viðskiptahugbúnaði í áskrift.
dynamics nav

aquaculture

Greitt er mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, uppfærslu- og
þjónustugjöld. Innifalið er vistun á gögnum, afritun, öryggisvarnir og
SQL gagnagrunnur.
Hægt er að velja um að hýsa lausnina sjálfur eða hjá Wise.

dynamics nav

fiskeldi

processing

fishing

Áskriftin veitir m.a. þann sveigjanleika að hafa breytilegan fjölda
notenda að kerfinu eftir því sem hentar í hverjum mánuði sem heldur
kostnaðinum í lágmarki.
Með Sjávarútvegslausnum í áskrift fylgir létt útgáfa af Wise Analyzer
greiningartóli sem inniheldur öflugar greiningarskýrslur.

vinnsla

útgerð & kvóti

trade

quality

sala

gæði

logistics

connector

Helstu kostir
• Sveigjanleiki
• Þekktur kostnaður
• Engin kaup á hugbúnaðarleyfum.
• Kostur á breytilegum fjölda notenda í hverjum mánuði.

- seafood software solutions

flutningur & hleðsla

tenging

WiseFish er vottuð lausn af
Microsoft Dynamics og tengist án
fyrirhafnar við Microsoft Outlook,
Word og Excel.
WiseFish hefur verið í notkun hjá
sjávarútvegsfyrirtækjum um allan
heim í um 20 ár.

Lausnir í boði
WiseFish hugbúnaður:

Viðskiptalausnir:

•
•
•
•
•
•
•

• Fjárhagsbókhald
• Viðskiptavina- og
lánardrottnakerfi
• Innkaupakerfi
• Birgðakerfi
• Markaðs- og sölukerfi
• Eignakerfi
• Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
• Létt útgáfa af Wise Analyzer
greiningartóli

Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og dreifing
Útflutningskerfi
Hleðslu- og flutningakerfi
Tenging við jaðartæki

Aðrar lausnir:
• EDI
• Rafræn sending og móttaka
reikninga

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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sjávarútvegslausnir
Um WiseFishTM

- snjallar lausnir

NAV

WiseFish™ er sérsniðin lausn byggð á Microsoft Dynamics NAV
viðskiptahugbúnaðinum. Lausnin hentar öllum stærðum fyrirtækja
og er hönnuð til að sinna þörfum sjávarútvegsfyrirtækja.
Hugbúnaðurinn býr yfir fjölbreyttum eiginleikum 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.

Dynamics NAV

Samþætt bókhalds- og rekstrarkerfi frá Microsoft er
grunnkerfi WiseFish sjávarútvegslausna.

Fiskeldi

Sendir helstu lykiltölur frá framleiðslustýringakerfum eins
og Fishtalk™ og FarmControl í vinnslukerfi.

Útgerð og kvóti

Kostnaður við veiðiferðir, kvótastýring og rekjanleiki á afla
aðgengilegur á einum stað.

Um Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV er
viðskiptahugbúnaður fyrir
fyrirtæki og býður upp á samþætt
bókhalds- og rekstrarkerfi (ERP)
sem aðstoðar fyrirtæki við að ná
hagræðingu í rekstri og bæta
framleiðni. Dynamics NAV er ætlað
minni og meðalstórum
fyrirtækjum og sameinar fjármál,
framleiðslu, viðskiptatengslakerfi,
aðfangakeðju, greiningar og
rafræn viðskipti við bókhaldskerfi.

Vinnsla

Nákvæmt yfirlit vegna hráefnis og vinnslukostnaðar í
hverju skrefi vinnslunnar.

Sala

Góð yfirsýn og nákvæmt yfirlit yfir kostnað við sölu og
dreifingu afurða.

Gæði

Fullkominn rekjanleiki á allar vörur, umbúðir og íhluti sem
viðkoma framleiðslu.

Flutningur og hleðsla

Veitir fulla yfirsýn yfir áætlaðar afhendingar, hleðslur í
flutningseiningar og ferðir.

Tengingar við jaðartæki

Minni handinnsláttur með sjálfvirkri skráningu auka
hagræði og stytta viðbragðstíma.

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

Wisefish tekur tillit til
allra hluta virðiskeðju
sjávarfangsins, allt frá
veiðum, fiskeldi og
framleiðslu til sölu og
dreifingar.
Upplýsingar
Komdu í kaﬃ og kynntu þér málið.
Við tökum vel á móti þér í
Borgartúni 26, Reykjavík og
Hafnarstræti 93-95, Akureyri.
Söludeild Wise: Sími: 545 3200,
tölvupóstur: sala@wise.is
www.wise.is
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