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Navireo ERP pomaga w ekspansji
Dzięki systemowi Navireo firma Spiżarnia, która
eksportuje żywność do krajów UE, zautomatyzowała wiele
powtarzalnych i pracochłonnych czynności, oszczędzając
w ten sposób około 20 proc. łącznego czasu pracy.
Navireo, system firmy
InsERT, wprowadził m.in.
automatyczną wysyłkę e-mail!
z dokumentami w formie

rzenia ZD na okno własne,
w którym prezentowane
są dodatkowe informacje
przydatne osobie zamawiają

elektronicznej. W efekcie
po oflagowaniu dokumentów
w polu własnym kontrahenta
generowane są określone piiki
(epp/pdf/xls/dat) 1 automa
tycznie wysyłane e-maiłem
na adresy z kartoteki kon
trahenta. Zastosowano
także zbiorcze generowa
nie potwierdzeń VIES dla
wielu faktur i automatyczne
tworzenie WZ na podstawie

cej (takie jak obrót z wybra
nego okresu czy stan magazy
nowy). Utworzono dodatkowe
zakładki w kartotece kontra
henta, co umożliwiło określa
nie daty i godziny wysłania
zamówienia przez klienta.
Funkcjonalnie połączono Na
vireo z autorskim systemem
BzB. W efekcie współpracuje
on również z systemami
dostawców Spiżarni. Pozwala

FZ, Wprowadzono również
rozwiązanie, które zamienia
standardowe okno do wpisy
wania ilości podczas two

to m.in. wysyłać zamówienia
z Navireo w narzuconych
przez dostawców formatach
i sposobach komunikacji

/

zyjne dostosowanie nowych
funkcji do specyfiki naszej
firmy. Szczególnie ważne
dla nas było też to, że system
posiada łatwą intuicyjną
obsługę oraz opiekę posprze
dażną - mówi Karol Wroński,
współwłaściciel Spiżarni.
Poza rozwiązaniami indy
widualnymi wdrożono kilka
dziesiąt modułów standardo
wych systemu, w tym moduły
sprzedaży, zakupów, przyjęć,
magazynów, rozliczeń czy
zarządzania.

(e-mail, FTP itp.).
Generalnie system uspraw
nił i zintegrował zarządzanie
różnymi działami, w tym
sprzedaży, zakupów, przyjęć,
magazynu, rozliczeń czy nad
zoru zarządu.
-Wybraliśmy Navireo firmy
InsERT, ponieważ ma bogatą
podstawową funkcjonalność,
a dodatkowo dzięki łatwej
i nieograniczonej rozbudowie
zagwarantował nam precy

* Navireo to system Masy ERP
stworzony dla firm z sektora
MSP. System można dostosować
do indywidualnych potrzeb przed
siębiorstwa, jego działów, a nawet
użytkowników. Pomimo bogatej
funkcjonalności jest przyjazny i in
tuicyjny w obsłudze. Dzięki dostar
czanej wraz z systemem bibliotece
programistycznej można stworzyć
rozwiązania spełniające nietypowe
wymagania klienta. Modułowa
budowa ułatwia zmiany.

