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Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego
narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego,
rzemieślniczego itp.
BIZNES IDG.PL / PROGRAMY WINDOWS: SPRZEDAŻ0Wydrukuj tekstWyślij do znajomego ocena: 3,5
oceń: Pobierz program zobacz też: Aktualności. Super szybka, kompleksowa.... Faktura PRO-sto 1.75 -....
Viper 2 beta już dostępny. Specjalny układ dla baz danych.
Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego
narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego,
rzemieślniczego itp.
Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i
Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza
się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to
najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.
Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe
czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego
wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.
Podstawowe możliwości Subiekta GT:
- pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
- prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość
definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
- prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją
cen (10 poziomów cen sprzedaży w tym ceny walutowe);
- pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur
do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
- obsługa płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
- obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz zaliczek i przedpłat;- rozbudowana obsługa rachunków
bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty
prowizyjne, wyciągi itp.);
- pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań) w tym rozrachunków wielowalutowych;
- wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
- rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące,
czytniki kodów paskowych);
- pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem
finansowo-księgowym Rewizor GT.

