OPROGRAMOWANIE DLA MOTORYZACJI

ASCO Systemy Informatyczne
Producent markowych systemów magazynowo-sprzedażowych z danymi TecDoc i modułem
do obsługi serwisu samochodowego
ASCO Systemy Informatyczne to
doświadczony, istniejący na rynku od 1994 roku producent markowego oprogramowania dla
branży motoryzacyjnej. W ofercie
tego producenta znajduje się między innymi popularny w Polsce
program do obsługi magazynu,
sprzedaży i warsztatu samochodowego – Firma2000. Program
ten stanowi podstawę całego systemu, którego możliwości mogą
być poszerzane o dodatkowe moduły, takie jak Analizator, AsTer,
Terminal i program księgowy Arkadia. Dzięki nawiązanej przez
firmę ASCO kilka lat temu współpracy z firmą TecDoc Informations
System GmbH, w ofercie tego
producenta znajdują się również
coraz bardziej popularne E-Sklepy i Katalogi ze zintegrowaną, pełną bazą danych TecDoc.
FIRMA2000 to program do
prowadzenia magazynu i sprzedaży ze zintegrowanym modułem do obsługi serwisu. Program
może zostać przystosowany do
współpracy z najnowocześniejszymi bazami danych (np. Oracle, MSSQL, MySQL). Możliwości
programu to m.in.:
z integracja z pełną bazą danych TecDoc, włącznie z podglądem zdjęć, schematów i danych
technicznych;
z dodawanie zdjęć;
z rozbudowane opcje generowania zamówień;
z obsługa zamienników rzeczywistych, wirtualnych i towarów
zależnych;
z wczytywanie faktur elektronicznych z automatycznym zakładaniem kartotek;
z praca wielooddziałowa przez
Internet z wykorzystaniem połączeń szyfrowanych;
z współpraca z programami
księgowymi, możliwość dołączenia dedykowanego modułu
księgowego Arkadia;
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z obsługa kolektorów danych,
czytników kodów kreskowych
i drukarek etykiet;
z moduł warsztatowy z możliwością wystawiania zleceń, kartoteką pojazdów, terminarzem,
cennikiem i historią napraw oraz
obsługą przechowalni opon;
z obsługa promocji i programów lojalnościowych.

z t worzenie
ofert
dla
odbiorców;
z sprawdzanie stanów, dostępności i cen online;
z możliwość przekierowywania
zamówień do innego dostawcy;
z łatwa aktualizacja danych
przez Internet;
z integracja z E-Sklepem;
z obsługa języków obcych.

Do każdej instalacji systemu FIRMA2000 dołączany jest
bezpłatnie program Analizator,
do zaawansowanych analiz na
podstawie danych z programu
magazynowego.

E-Sklep to bezobsługowy, specjalistyczny sklep internetowy z możliwością integracji
z pełną bazą danych TecDoc.
Funkcje
oferowane
przez
E-Sklep to m.in.:
z wyszukiwanie asortymentu na
podstawie pełnej bazy TecDoc;
z wyświetlanie zdjęć i danych
technicznych z bazy danych
TecDoc;
z wyświetlanie stanów obcych
i przekierowywanie zamówień
do innego dostawcy;

Katalog to nowoczesny program
ofertowy dla odbiorców, mogący zawierać pełną bazę danych
TecDoc oraz dane importowane
z programu FIRMA2000. Katalog można rozprowadzać wśród
klientów umożliwiając im składa-

nie zamówień przez Internet. Możliwości programu to m.in.:
z wyszukiwanie asortymentu na
podstawie pełnej bazy TecDoc;
z wyświetlanie zdjęć, danych
technicznych
pochodzących
z bazy danych TecDoc;
z wybór podzespołów na podstawie schematów pochodzących z bazy TecDoc (np. układy
wydechowe, kierownicze);
z dokumentacje producentów
pochodzące z bazy TecDoc;

z pełna konfiguracja elementów
graficznych;
z wyszukiwanie towaru wg grup
towarowych, fragmentu kodu towaru, dostawcy, producenta, nazwy i opisu;
z wyszukiwanie towaru na podstawie zamienników rzeczywistych i wirtualnych;
z udostępnianie dokumentów
w formie elektronicznej;
z programy lojalnościowe;
z obsługa płatności on-line.
AsTer to program do obsługi magazynu za pomocą czytników kodów kreskowych. Zadaniem programu jest obsługa przyjęć i wydań towarów, inwentaryzacji oraz
ewidencja wszystkich czynności
magazynierów, co znacznie ułatwia operacje magazynowe oraz
eliminuje błędy i pomyłki.
Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej prezentacji
oprogramowania.

Oprogramowanie ASCO
Oprogramowanie firmy ASCO Systemy Informatyczne powstało w wyniku wieloletniej
współpracy z firmami z branży motoryzacyjnej.

Minimalne wymagania systemowe:
E-Sklep – Windows XP Professional, procesor min. 800 Mhz (serwer),
Firma2000 – uzależnione od rodzaju i wielkości bazy danych.
ASCO Systemy Informatyczne
Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
tel. (12) 626 50 10
www.asco.com.pl
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