SKUPAJ LAHKO
POENOSTAVIMO POSLOVANJE
POSLOVNI VSAKDAN ZAHTEVA VEDNO VEČJO
KONKURENČNOST, ODZIVNI ČAS IN KVALITETO
POSLOVANJA. RAČUNALNIŠKI INFORMACIJSKI
SISTEMI SO PRAV ZARADI TEH VZROKOV POSTALI
ŽE SKORAJ NEPOGREŠLJIVI, ZATO VAM BOMO V
TEM ČLANKU POIZKUSILI PREDSTAVITI ENO OD
REŠITEV TEGA PROBLEMA.
V letošnjem letu bo največ govora in
skrbi povzročila ravno trgovinska dejavnost
in sicer zaradi načrtovanega prehoda
poslovanja iz tolarjev v evre. Da bi bila
odločitev o rešitvi tega problema lažja, vam
danes predstavljamo trgovinsko poslovanje,
kot ga omogoča programski paket
STRATEG podjetja Alt d.o.o.
Zasnova programskega paketa zajema
vse aspekte poslovanja trgovine, od vodenja
zaloge in izdelave dokumentov do
najrazličnejših pregledov, izpisovanja nalepk
in deklaracij, vodenja plačilnih nalogov in
podobno. Izdaja maloprodajnih računov
predvideva hitro in tekoče delo in je
primerna tako za trgovine z živili, kjer je
frekvenca izdaje računov največja, kot tudi
za trgovine s tehničnim in tekstilnim blagom,
kjer je poudarek na oblikovanju popustov.
Izdaja veleprodajnih računov – faktur med
drugim omogoča tudi izdelavo dokumenta
za izvoz z možnostjo izpisa računa v tujem
jeziku. Prejemni listi, dokumenti za
konsignacijski prejem in izdajo blaga,
medposlovalnični premiki, naročilnice,
inventure, predračuni in odpis blaga pa

sestavljajo nabor dokumentov, s katerim je KONSIGNACIJSKO POSLOVANJE za prejem in
izdajo blaga na konsignacijo z možnostjo
zajeto celotno poslovanje družbe.
samodejnega odjavljanja blaga na podlagi
Poslovno-informacijski programski paket izdanih računov;
Strateg, podjetja Alt d.o.o. je namenjen OČESNA OPTIKA, kjer lahko uveljavljamo
za
medicinsko-tehnične
manjšim in srednje velikim družbam, ki delujejo povračila
na področju trgovine in servisne oziroma pripomočke, ki jih priznajo posamezne
proizvodne dejavnosti. Sistem je zasnovan na zavarovalnice;
način, da se s prilagoditvami lahko do ZAKLJUČEVANJE TERENSKEGA ZBIRANJA
določene mere specializira za posamezno NAROČIL za tekstilne izdelke z možnostjo
dejavnost. Tako se torej opisovani sistem prenosa naročil v račune, predračune
oziroma ponudbe.
lahko prilagodi za poslovne sisteme kot so:
MALOPRODAJNA TRGOVINA z živili oziroma
tehničnim
blagom,
tekstilom in podobno;
VELEPRODAJNA TRGOVINA z
možnostjo
izdelave
dokumentov za izvoz
blaga, s tem, da te
dokumente
lahko
izpisujemo tudi v tujih
jezikih;
PREJEM
BLAGA
od
dobaviteljev iz Slovenije,
EU
oziroma
od
dobaviteljev iz ostalih
svetovnih
držav
z
možnostjo vnosa cen v
valuti države porekla;
SERVISNA
DEJAVNOST,
primerna za servise vozil in
strojev, električnih naprav, gospodinjskih
aparatov, računalnikov, v urarstvu in podobno; Predstavitvene programe si lahko
PROIZVODNJA tekstilnih izdelkov, živilskih namestite iz spletne strani WWW.ALT.SI, za
izdelkov, pakiranje, predelava materialov in več informacij pa pokličite in dogovorili
pridelkov ter podobno;
se bomo za brezplačno predstavitev.
TRGOVANJE S KMETIJSKIMI PRIDELKI in izdelki z
možnostjo vnosa odkupnih blokov;

