Innosmart
QBIZ Termékismertető

A QBIZ termék célzottan kisvállalkozások számára készült,
amely a logisztikát és a számlázást biztosító alapcsomag
mellett számos kiegészítő terméket tartalmaz (integrált
webshop, CRM, vezetői információs megoldások PC-n
és mobil eszközökön), valamint az ügyvitelhez kapcsolódó,
erőforráshatékony szolgáltatások biztosítják a vállalkozások
igényeinek minél teljesebb körű lefedését.
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Innosmart QBIZ
A QBIZ egy egyszerű, könnyen kezelhető, rugalmas,
de ennek ellenére funkciógazdag ügyviteli megoldás,
amely költséghatékonyan üzemeltethető.
A rendszer használatával Ön azonnali válaszokat kap
a vállalkozás működtetéséhez szükséges megalapozott
döntések meghozatalához.
•

Mennyi az aktuális készletem?

•

Miből kell haladéktalanul rendelnem?

•

Mekkora a termékenkénti, termékcsoportonkénti
árrésem?

•

Mekkora a kintlévőségem?

A különböző feladatokat lefedő funkciók egy közös
adatbázist használnak. A funkciók külön-külön
is üzemeltethetőek.

Számlázás

Logisztika

Könyvvitel

Integrált adatbázis

iCRM

iShop

iVIR
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QBIZ Logisztika

QBIZ számlázás

QBIZ kettős könyvvitel

Kereskedelmi és készletnyilvántartó rendszer

Számlázás alkalmazásunkkal elkészítheti vevői

Amennyiben vállalkozásának könyvviteli

számláit, akár terméket, akár szolgáltatást értékesít,

teendőit nem szeretné külső erőforrásra

Az alkalmazás funkcionalitása a vevői és szállítói

•

Szállítói (gyártói) cikkszám, sarzsszám, gyári szám;

forintban és devizában egyaránt. A számla

bízni, a QBIZ Könyvviteli programunkkal azt

megrendeléstől, az árképzésen keresztül

•

Rendkívül rugalmas árképzési lehetőségek,

készítése történhet közvetlen készletkezeléssel

teljes körűen, önállóan is elvégezheti.

a készletnyilvántartásig, teljesen lefedi

a beszerzési ár, a megrendelések

vagy előre kiállított készletbizonylat alapján.

a vállalkozásának kereskedelmi tevékenységét,

és ajánlatok árának és mennyiségének

A számlázási folyamatot előre rögzített termék/

ezáltal az üzleti folyamatai ellenőrzötté válnak,

utólagos módosíthatósága;

szolgáltatás és vevőtörzs egyszerűsíti.

mely biztosítja a gyors megtérülést.
Főbb funkciók, jellemzők:
•

Nagyszámú, (akár tízezer) cikk

•

Többszintű árrés elemzés;

•

FIFO és átlagár együttes, párhuzamos kezelése;

•

Minimumkészlet figyelése, beszerzési

•

kényelmes kezelése, keresése;
•

Egy termékhez korlátlan számú jellemző

•

(pl. gyártó, fajta, forma, stb.) hozzárendelése;
•

Tetszőleges számú telephely, raktár, helykód;

•

Vonalkód kezelés;

•

•

Egyszerű, könnyen elsajátítható kezelőfelület;

•

A logisztikai modulban elkészített számlák
automatikus főkönyvi feladása;

segédlet (rendelési javaslat);

•

Helyesbítés, stornózás kezelés;

Beszerzési azonosító kezelése,

•

Számla készíthető:

bizonylatok hagyományos és/vagy gazdasági

termékkövetés, receptúra, beépülés;

•

megrendelésből,

esemény (jogcím) vezérelt könyvelése;

Ajánlatkészítés, ajánlatokból

•

készletmozgás bizonylatokból,

•

Devizakezelés;

megrendelés generálás;

•

beállítható azonnali készletváltozás

•

Vevői, szállítói folyószámla kimutatás,

Sokrétű készletforgalmi kimutatás,
fogyáslista, készletérték listák.

Beszállító

Főbb funkciók, jellemzők:

Főbb funkciók, jellemzők:

Vevő

•

számlakészítéskor;
•

Bejövő számlák, bank, pénztár, vegyes (bér)

egyenlegközlő levél készítése;

Számlák pénzügyi kiegyenlítésének

•

ÁFA analitika és elektronikus ÁFA bevallás;

rögzítési lehetősége biztosított;

•

Főkönyvi karton, napló, kivonat készítése;

•

Aktuális kintlévőség monitor;

•

Azonnali mérleg-eredménybeszámoló készítése;

•

Készpénzes számlák esetén automatikus

•

Szervezet, költséghely, munkaszámos (projekt)

pénztárbizonylat készítés;
•

gyűjtők használatának lehetősége;

Különböző lekérdezési lehetőségek: számlanapló,

•

Tárgyi eszköz nyilvántartása;

árbevétel lekérdezés vevőre vagy cikkre.

•

Elektronikus (szkennelt)
dokumentumtárolási eljárás.

Rendelés

Adminisztráció/
árképzés

Készletezés

Termelés

Rendelés

Ajánlat, rendelés, készlet kiadás, számla folyamat
zárt kezelése.
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Kapcsolódó termékek
iSHOP – webáruház

iCRM – ügyfélkapcsolat kezelés

Egy webáruház nem csak egy értékesítési

Az iCRM megoldás egy általános értelemben

felület, hanem egyben egy marketing eszköz

vett partnerkapcsolati megoldás kiegészítve

is. Ezért a kifejlesztése során elsődlegesen

a partnerekkel folytatott különböző szintű

azt a szempontot követtük, hogy az iSHOP

kommunikációk nyilvántartására szolgáló funkciókkal.

professzionális és színvonalas megjelenésének
segítségével Önök a legnagyobb hatásfokkal

Segíti a napi ügyfélkapcsolatok menedzselését,

legyenek képesek eladni a termékeiket.

nevezetesen az ügyfelekkel kapcsolatos
legfontosabb információk beszerzését,

iVIR – Web alapú vezetői információk

rögzítését, az ügyfelekkel történt kommunikáció

PC-n és mobil eszközökön

legfontosabb elemeinek idősoros eltárolását,
megjelenítését, valamint visszakereshetőségét.

Internetes mobileszköze segítségével, bárhol,
bármikor lekérdezheti az előre, személyre

Rendszerkövetelmények:

szabottan felparaméterezett lekérdezés, kimutatás
csomag által biztosított kimutatásokat.

•

SaaS szolgáltatás esetén mindössze
internet kapcsolat szükséges

Ez a megjelenítő eszköz lehetőséget biztosít

•

Vásárlás és bérlet esetén

különféle összetételű és megjelenésű lekérdezések

a rendszerkövetelmények:

összeállítására. Egy adott lapon egymással

•

belépő szintű szerver hardver

kapcsolatban lévő listákat és grafikonokat

•

MS Windows 2003 Server (vagy

lehet publikálni egy időben, adatátfúrással
pedig az elemi adatok is elérhetők.

frissebb) operációs rendszer
•

külső eléréshez (Webáruház, vezetői
információs rendszer távoli és/vagy
mobil hozzáféréssel) 10-15 Mbps
internet kapcsolat fix IP címmel.

Elérhetőségeink:
Budapesti iroda: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 20.
Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft.

Kecskeméti iroda: 6000 Kecskemét, Jókai utca 44.
Fax: +36 1 690 1801
E-mail: info@innosmartkft.hu
www.innosmartkft.hu
Support szolgáltatásunk elérhetőségei:
Mobil: +36 70 866 3684
E-mail: HelpDesk@innosmartkft.hu

