PRO

rozszerzony system do obsługi sprzedaży i magazynów

Subiekt nexo PRO to program wspomagający obsługę sprze-

Subiekt nexo PRO charakteryzuje się też większą otwar-

daży w małych i średnich firmach. Jest to rozszerzona wersja

tością i elastycznością. Pozwala np. dodawać pola własne

Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardo-

do różnych elementów programu, a także własne raporty

wego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które

i wzorce wydruku. Dzięki Sferze dla Subiekta możliwe jest

spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

tworzenie

indywidualnych

rozwiązań

dostosowujących

system do specyficznych potrzeb firmy.
Subiekt nexo PRO pozwala na obsługę przedsiębiorstwa
wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie
cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia
się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach
do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę
zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Podstawowe możliwości:
○○ pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
○○ pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze
generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych;
automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma;
faktura sprzedaży z wielu magazynów;
○○ rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny
termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
○○ kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych;
działy sprzedaży w kartotece;
○○ kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
○○ prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych
cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika
mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
○○ system zawiera wsparcie dla przepisów RODO (m.in. cele i zgody na przetwarzanie danych, monitorowanie przetwarzania
danych, rejestr czynności przetwarzania, anonimizacja, szyfrowanie danych);
○○ dostosowanie do obsługi w mechanizmie podzielonej płatności (split-payment);
○○ usługa e-archiwizacji (archiwizowanie, dearchiwizowanie, zarządzanie archiwami przechowywanymi w chmurze);
○○ moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT - umożliwia on eksport do biura rachunkowego danych z rejestru VAT sprzedaży w formacie JPK_VAT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
○○ Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych
rozwiązań;
○○ zaawansowane pola własne do obiektów systemu;
○○ definiowanie własnych raportów i wydruków;
○○ brak ograniczeń dla plików biblioteki załączników
i flag własnych;
○○ role użytkowników ułatwiające odpowiednie nadawanie
uprawnień;
○○ profilowanie dostępu użytkowników do magazynów
i oddziałów;

Ustawianie widzoczności pól dokumentu

○○ definiowanie widoków dla użytkowników;
○○ możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu
z wyróżnionym jednym głównym dostawcą
i producentem (każdemu dostawcy można przypisać
dla danego asortymentu zarówno zestaw jego
indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
○○ obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów

○○ sprzedaż z dostaw, dyspozycje dostaw w trakcie
wypisywania dokumentu sprzedaży przy pracy wielu
użytkowników;
○○ zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja
rozbieżności w przyjęciach magazynowych;

bądź usług, które na dokumentach można wymienić

○○ ZK – możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy;

za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami

○○ cenniki dodatkowe;

z tego samego zbioru;

○○ dodatkowy element organizacji magazynu – oddział,

○○ kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów
niezbędnych do ich realizacji;
○○ korekta kosztu dostaw;

do niego przyporządkowane są dokumenty handlowe,
a ich pozycje mogą wprowadzać z dowolnego magazynu
lub wyprowadzać towary na dowolny inny.

Cennik:
Subiekt nexo PRO

cena netto

1199

licencja na 1 stanowisko
cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) – licencja na 1 stanowisko

599

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) – rozszerzenie na następne 1 stanowisko

495

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) – licencja na 3 stanowiska

999

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) – rozszerzenie na następne 3 stanowiska

845

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!
Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować
wszystkie funkcje programu).
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1999

licencja na 3 stanowiska

