υπηρεσια

Διασύνδεσης Αντιπροσώπων
DISTRIBUTORS connect

Distributors Connect
ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εάν διαθέτετε δίκτυο αντιπροσώπων
και χρειάζεστε έγκυρα και έγκαιρα πληροφορίες 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 αντιπροσώπων
\\
να υπολογίσετε τα bonus τζίρου και

τις επιστροφές με εγκυρότητα
η υπηρεσία Distributors Connect είναι
η ιδανική υπηρεσία για εσάς!

Οφέλη
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DISTRIBUTORS CONNECT

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ BONUS

ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΖΙΡΟΥ (rebates) μέσω

από την έγκαιρη και

αυτόματης καταχώρησης έγκυρης

έγκυρη παραλαβή

πληροφορίας πωλήσεων

των πληροφοριών
πωλήσεων από τους

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ

αντιπροσώπους

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ από

(ποσότητες, αξίες,

την πληροφορία των δελτίων

τελικό σημείο πώλησης)

αποστολής των αντιπροσώπων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

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

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
\\
ΈΞΥΠΝΕΣ 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)

``Η υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων

``Το BI σύστημα σας

``ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα

Τεχνικά
Τεχνικη υπεροχη στην αυτοματη παραλαβη πληροφοριων
\\
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

Πελάτες
Ενδεικτικές εταιρίες που το έχουν εφαρμόσει

Σας ευχαριστούμε
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