Galaxy ERP
Fleksibiliteti, përshtatshmëria, evolucioni
Mbështet rritjen e biznesit tuaj

2.000 biznese të mesme dhe të mëdha të të gjitha aktiviteteve kanë zgjedhur Galaxy Enterprise Suite ERP. Ata gëzojnë
funksionalitet të pasur, fleksibilitet, shkallëzim, siguri dhe informacion pa limite, duke siguruar kthime të larta dhe kontroll
mbi kostot e tyre.

Ekosistemi i Plotë Galaxy

Dimensionet ekonomike

Grupet e funksioneve

Platforma Galaxy përbëhet nga një sërë
aplikacionesh, ERP, CRM, besnikëri, shitje
me pakicë, pagë, mikpritje, B2B, Mobile,
duke mbështetur rritjen e biznesit tuaj
ashtu siç është e zgjerueshme dhe
evoluese. Ajo ka një infrastrukturë të
vetme dhe siguron informacion të
unifikuar për vendimet e targetuara dhe
një mjedis pune të përbashkët, duke
reduktuar shpenzimet e mirëmbajtjes dhe
të ndërlidhjes me sistemet e palëve të
treta.

Monitorimi paralel i të gjitha të dhënave
financiare të biznesit tuaj për dimensione
ekonomike të pambrojtura (p.sh. entitetet,
qendrat e kostos, njësitë e biznesit dhe
qendrat e të ardhurave). Pastaj të gjitha të
dhënat shfaqen nëpërmjet mekanizmave
të lehtë të printimit, individualisht ose në
kombinim.

Ato ofrojnë elemente grupimi për artikujt,
klientët, shitësit, ndërmjetësit,operatorët,
përmes motorëve të kërkimit inteligjent,
për të marrë të dhënat me karakteristika
të njëjta / të ngjashme dhe për të marrë
më shumë informacion statistikor. Këto të
dhëna janë të menaxhueshme në sistemet
e palëve të treta, të tilla si B2C dhe
aplikacionet celulare, për të gjetur
lehtësisht dhe lehtësisht artikuj ose
subjekte të tjera.

M.I.S.
Galaxy ju ofron një informacion të mjaftueshëm për të parandaluar rreziqet potenciale, për të përfituar nga mundësitë, për të vërtetuar
me kohë dhe për të bërë veprime të biznesit, duke e bërë atë një mjet për të marrë vendime të sakta biznesi. Ka raportet e nevojshme
financiare dhe operacionale dhe tregues të tjerë të efikasitetit, rritjes, produktivitetit, cilësisë, kostos dhe burimeve njerëzore. Gjithashtu
ofron mundësinë për të dizajnuar raporte të reja përmes raportimit kompleks (raportim vizual).




Menaxhimi Komercial
Menaxhimi Financiar




Menaxhimi i Projektit
Sherbime

CRM e integruar

Politika komerciale, Çmimet

CRM organizon, automatizon dhe
optimizon proceset e çdo organizate. Me
Galaxy CRM, biznesi juaj do të rrisë
efikasitetin dhe produktivitetin e
drejtuesve të tij, ndërkohë që do të
përmirësojë eksperiencën tuaj të klientit
në një mënyrë të fokusuar.

Politikat komplekse tregtare (shitjet dhe
blerjet), nëpërmjet rregullave që
shkaktohen gjatë lëshimit të
dokumenteve. Projektimi i çmimeve të
mençura me formula ose lista të tjera të
çmimeve për të shpejtuar dhe
inteligjentisht përditësimin e çmimeve.




Miratimi i Menaxhimit dhe Blerjes
Planifikimi i Prodhimit

WEB Banking
Transaksionet tuaja bankare direkt përmes
mjedisit ERP. Lidhu përmes shfletuesit të
internetit, duke siguruar sigurinë
maksimale të lidhjes për qasje në llogaritë
bankare dhe imazhin e transaksioneve,
ekzekutimin e pagesës bankare,
transferimin në masë të fondeve, pagesat
me kartë.

RF Magazina
Është e mundur të dizajnoni paraqitjen e magazinave tuaja me rafte, korridore etj., Si dhe të shfaqni stoqet për raft. Caption, pick-up,
picking, dhe proceset e inventarit janë të mbuluara duke përdorur terminalet RF. Përveç kësaj, është e mundur për të menaxhuar
komandat nga menaxhimi komercial i Galaxy ERP në depo (WMS) dhe përditësimin e menaxhimit komercial në bazë të rezultateve.
Verifikimi i dërgesave dhe i dërgesave të mallrave nga skaneri arrihet me valë - pa importimin e dosjeve - ekonomikisht, për të shmangur
gabimet dhe për të optimizuar kohën e ekzekutimit të porosive.

Vlerësimi i inventarit
Duke optimizuar inventarin e biznesit tuaj nëpërmjet procesit të ri-drejtuar, pasi aplikimi mund të sugjerojë vlerësimin e duhur të
inventarit, duke marrë parasysh statistikat e shitjeve, kohën e dorëzimit të furnitorëve, kufijtë kohorë dhe sasinë. Sugjerimet janë të
redaktueshme dhe ju keni mundësinë të krijoni dhe dërgoni urdhra direkt tek shitësit. Kjo i lejon kompanisë që të ketë inventarin optimal
duke reduktuar kostot e inventarit.

Prodhimi
Paraqitni procesin e prodhimit të biznesit tuaj me saktësi maksimale. Automatizoni proceset duke përdorur një numër të punës dhe
skenarëve të përshtatshëm. Zotëroni përparësi moderne dhe mjete të tilla si MRP II dhe Gantt, për të ndryshuar kërkesat e projektimit
mbuluar niveli i prodhimit, menaxhimin e kapacitetit të prodhimit, rimbushjen e rezervave të lëndëve të para dhe katin e Kontrollit
dyqan dhe caktimin Visual . Me ciklin e prodhimit plotësisht të përshtatshëm dhe të besueshëm që arrin të mbulojnë çdo nevojë të
mundshme në llogaritjen e kostove të prodhimit dhe këtë informacion për çdo detaj, duke përdorur mjete të specializuara grafike.
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Buxhetet



Shumë Ndërmarrje



Business Intelligence

Web Β2Β

E-Invoice

Personalizimi

Sigurohuni që klientët tuaj të biznesit
të kenë mundësi të regjistrojnë në
mënyrë të sigurtë dhe të shpejtë
urdhërat dhe informacionin në lidhje
me transaksionet tuaja online
nëpërmjet komunikimit online me
ERP. Përveç kësaj, klientët tuaj gëzojnë
qasje në informacione të rëndësishme
në çdo kohë (për shembull, urdhrat,
dokumentet e lëshuara në emër të
tyre dhe artikuj të tjerë që lidhen me
llogarinë e tyre).

Një shërbim elektronik i faturimit, i
orientuar drejt çmimit plotësisht të
automatizuar (në përputhje me
kërkesat e ligjit), i cili lehtë plotëson
kërkesat e çdo biznesi, pa marrë
parasysh madhësinë, të industrisë.
Duke adoptuar e-faturim, ju ulni
shpenzimet operative, koston
operacionale dhe kurseni kohë të
vlefshme.

Galaxy përshtatet plotësisht me
proceset, nevojat dhe zakonet e
biznesit tuaj. Ofron fleksibilitet pasi që
ju mund të krijoni një mjedis të
ndryshëm për përdorues (ekranet,
listat, printimet, menutë), shtoni
funksionalitete të reja, krijoni procese
të reja (procese miratimi, përkujtesa,
veprime që doni të prodhoni
automatikisht etj.).

Advanced Security
Kjo do ta bëjë më të lehtë për biznesin që të menaxhojë dhe thjeshtojë më mirë ndryshimet e bëra nga Rregullorja e GDPRsë pasi lejon identifikimin, ndjekjen, anonimizimin dhe fshirjen e të dhënave personale të ruajtura në softuer

Qasja nga kudo
Qasje në internet nga kudo, duke përdorur smartphones, tableta, laptopë dhe PC. Në informacionin e korporatës, duke
përdorur një shfletues web, ju keni në dispozicion, përmes printimeve, hartave dhe tabelave, çdo informacion të nevojshëm
për të marrë vendime biznesi

Teknologjia Galaxy
Teknologjia e avancuar duke shfrytëzuar trendet ndërkombëtare dhe mjetet e sofistikuara të zhvillimit të aplikacioneve. Ai u
siguron bizneseve dhe përdoruesve aftësi të pakufizuara për personalizim dhe aksesim, qasje nga kudo, automatizimi i
procesit, kontrolli i përgjithshëm, imazhi i biznesit, përmirësimi i lehtë, shtimi i karakteristikave dhe proceseve të reja që i
përshtaten nevojave tuaja. Ajo ofron një eksperiencë unike në një ambient modern të punës dhe përfitime unike të biznesit
për t'u bërë një mjet për rritjen dhe rritjen e produktivitetit për biznesin
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