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Distributors ConneCt 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Εάν διαθέτετε δίκτυο αντιπροσώπων 

και χρειάζεστε έγκυρα και έγκαιρα πλη- 

ροφορίες προκειμένου:

\\ να παρακολουθήσετε την αποδοτι-

κότητα των πωλήσεων

\\ να αυτοματοποιήσετε τις τριγωνι-

κές πωλήσεις με αυτόματη έκδοση 

τιμολογίων από την πληροφορία 

των δελτίων αποστολής των αντι-

προσώπων

\\ να υπολογίσετε τα bonus τζίρου και 

τις επιστροφές με εγκυρότητα 

η υπηρεσία Distributors Connect είναι 

η ιδανική υπηρεσία για εσάς!

https://www.impact.gr


 Οφέλη
Τι ΚερΔιΖΩ απΟ ΤηΝ υπηρεσια DISTRIBUTORS CONNECT

ΚαΛυΤερη 

παραΚΟΛΟυΘηση 

ΤΩΝ πΩΛησεΩΝ 

από την έγκαιρη και 

έγκυρη παραλαβή 

των πληροφοριών 

πωλήσεων από τους 

αντιπροσώπους 

(ποσότητες, αξίες, 

τελικό σημείο πώλησης)

ευΚΟΛια σΤηΝ εΚΔΟση ΤΩΝ 

ΤιΜΟΛΟΓιΩΝ πΩΛησησ από 

την πληροφορία των δελτίων 

αποστολής των αντιπροσώπων

αυΤΟΜαΤΟπΟιηση 

ΔιαΔιΚασιΩΝ

υπΟΛΟΓισΜΟυ ΤΩΝ BONUS 

ΤΖιρΟυ (rebates) μέσω 

αυτόματης καταχώρησης έγκυρης 

πληροφορίας πωλήσεων
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Άμεση, και με απόλυτο έλεγχο, παρακολούθηση
\\ ευΚΟΛη ΔιασυΝΔεση Με ΤΟυσ 

αΝΤιπρΟσΩπΟυσ σασ

 ` Δεν απαιτείται καμία χειροκίνητη διαδικασία 

από την πλευρά των αντιπροσώπων 

 ` Δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στο  

σύστημα των αντιπροσώπων

\\ παρεΧει αυΤΟΜαΤεσ εΝηΜερΩσεισ  

για το πλήθος των παραστατικών που έχουν 

ανταλλαχθεί, για την εύρεση οποιουδήποτε 

σφάλματος γραμμογράφησης, ελλιπών  

στοιχείων στο παραστατικό κτλ.

\\ παρεΧει πρΟσΒαση σε WEB PORTAL  

για την παρακολούθηση και διαχείριση  

των πληροφοριών πωλήσεων αλλά  

και για επιπρόσθετη πληροφόρηση,  

όπως προβλέψεις πωλήσεων ή αποθεμάτων

ΔυΝαΤΟΤηΤεσ
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Ευελιξία
\\ ΦρΟΝΤιΖει Να σΤειΛει αυΤΟΜαΤα Τα σΤΟιΧεια 

που χρειάζεστε, την ώρα που τα χρειάζεστε και  

με την μορφή που τα χρειάζεστε:

 ` Είτε από δομημένο αρχείο από το σύστημα  

των αντιπροσώπων ή

 ` Από το PDF παραστατικό πωλήσεων

\\ απαιΤειΤαι ΜΟΝΟ συΝΔεση σΤΟ INTERNET

\\ εΞυπΝεσ αΝΤισΤΟιΧησεισ ΤΩΝ 

πΛηρΟΦΟριΩΝ μεταξύ της εταιρίας σας και 

των αντιπροσώπων σας σχετικά με Κωδικούς 

Προϊόντων, Συσκευασίες, Σημεία Παράδοσης 

κτλ, ώστε τα στοιχεία πωλήσεων από τους 

αντιπροσώπους να έρχονται με τα δικά σας 

δεδομένα

\\ ΔιασυΝΔεση Με ΤριΤα συσΤηΜαΤα  

Η υπηρεσία φροντίζει να μετατρέψει το παραστατικό 

του αντιπροσώπου στην πληροφορία όπως το θέλει:

 ` Το Εμπορολογιστικό σας σύστημα (ERP)

 ` Το BI σύστημα σας

ΔυΝαΤΟΤηΤεσ

 ` Η υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων

 ` ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα
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\\ ΔεΝ επιΒαΛΛεΤαι συγκεκριμένη δομημένη μορφή 

(γραμμογράφηση) στους αντιπροσώπους

\\ η υπηρεσια ΦρΟΝΤιΖει ΤηΝ αυΤΟΜαΤη 

ΜεΤαΤρΟπη των παραστατικών στην μορφή που 

είναι συμβατή με το σύστημα σας

\\ η υπηρεσια ΜπΟρει Να επεΞερΓασΤει 

ΟπΟιαΔηπΟΤε ΔΟΜηΜεΝη ΜΟρΦη αρχείων 

Ascii, xml, EDIFACT, idoc, κλπ

\\ η υπηρεσια ΜπΟρει Να εΦαρΜΟσει ΤηΝ 

πρΩΤΟπΟριαΚη ΤεΧΝΟΛΟΓια PDF2EDI για 

την δημιουργία δομημένης πληροφορίας από ένα απλό 

PDF, σε περίπτωση που οι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να 

αποστείλουν δομημένο αρχείο. 

\\ ΧρειαΖεΤαι ΜΟΝΟ συΝΔεση σΤΟ INTERNET  

για να αποσταλούν οι πληροφορίες των αντιπροσώπων

 Τεχνικά
ΤεΧΝιΚη υπερΟΧη σΤηΝ αυΤΟΜαΤη παραΛαΒη πΛηρΟΦΟριΩΝ
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 Πελάτες
εΝΔειΚΤιΚεσ εΤαιριεσ πΟυ ΤΟ εΧΟυΝ εΦαρΜΟσει 
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Σας ευχαριστούμε
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