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… vam predstavlja

Informacijski Sistem za Čistilnice in Pralnice v3.0
+ DAVČNA BLAGAJNA
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in zahtev trga smo izdelali programsko rešitev za uporabo v čistilnicah
in pralnicah. V letu 2007 smo za znanega naročnika izdelali verzijo 1.0 in jo nato ponudili tudi tržišču.
Sedaj lahko tudi vi na zelo enostaven način organizirate svoje delo in prihranite na času in denarju.

AKCIJA !!!

ŽE ZA 199 €

(OZ. 14,90 € MESEČNO)

ISCP 3.0 :: Informacijski Sistem za Čistilnice in Pralnice
Za evidenco in statistične obdelave prevzema in izdaje artiklov v poslovalnicah čistilnice in pralnice.
Možnosti:
- Evidence in šifranti
postavk artiklov (skupine in posamično),
komitentov z vsemi bistvenimi parametri (naziv, naslov, IDDDV, pogodbena razmerja, kontaktni podatki),
ceniki storitev:
Individualno za konkretne storitve za konkretne artikle,
za skupine postavk,
za skupine in/ali posamične storitve,
procentualno glede na storitev glede na osnovno storitev,
individualni ceniki za posamične pogodbene ali nepogodbene komitente,
sistem popustov (v odstotku ali absolutnem znesku glede na)
Promet v preteklem obdobju
Glede na izbrane parametre (komitent, storitev, postavka, obdobje),
- prevzemi in takojšnje določitve
artikla (obleka, hlače, rjuha, …).
lastnosti artikla (material, barva, vzorec, dodatki, …),
vrste storitve (čiščenje, pranje, samo likanje, …)
vrsta dodatne storitve (impregnacija, apretura, škrobljenje,…),
morebitnih storitev zunanjih izvajalcev (šivanje, barvanje...),
predviden rok dokončanja (prilagoditev vašemu poslovanju),
cena se avtomatsko oblikuje glede na vrsto opravljene storitve, dodatne storitve in lastnosti artikla.

npr. ' otroške lanene hlače, ki naj jih samo impregniramo in zlikamo' ; tu se osnovna cena popravi štirikrat: poveča
zaradi lanu, dodatne storitve impregnacija, zmanjša zaradi delne storitve samo likanje in zmanjša ker je otroški
artikel. Seveda v procentih po vaši ustaljeni praksi. Ni potrebno preračunavanje s kalkulatorjem.
- Izdaje izgotovljenih postavk
Hiter potek izdaje – v treh korakih: skeniranje črtne kode na naročilu, določitev načina plačila in pritisk gumba za
tiskanje računa,
možnost izbire stranke glede na izkaznico in/ali črtno kodo na njej, tako ne potrebuje naročila,
možnost različnih načinov plačil in kombinacija le-teh (gotovina, kartice, moneta…)
možnost delnih izdaj (lahko tudi vsako postavko na naročilu posebej),
možnost izdaje na račune ali dobavnice (pravne osebe),
možnost izpisa različnih oblik računov / dobavnic (POS, A5, A4 z logotipom ali brez),
naknadno (npr. mesečno) obračunavanje / fakturiranje izdanih dobavnic,
- Naknadni popravki in korekcije (in ponovni izpisi)
vseh prej navedenih šifrantov (sprememba posamične cene ali paketno za več ali celo vse postavke za določen
odstotek ali absolutni znesek),
že prevzetih (neizdanih) artiklov,
že izpisanih dokumentov (izjema so izdani gotovinski računi, ki jih sicer lahko ponovno tiskamo – ni pa jih možno
popravljati),
- Statistike in analize (Pregledi in izpisi)
-

finančnih, količinskih in »utežnih« poročil glede na vse možne vsebovane kriterije po: obdobjih, postavkah,
storitvah, komitentih in referentih,
Poljubna periodična (dan, od-do, mesec, leto) finančna in davčna poročila,
zelo enostaven dnevni zaključek blagajne: vpiše se le znesek pologa na TRR in se natisne izpolnjen obrazec za
računovodstvo.

Vse navedene dokumente (prevzemnice, dobavnice, račune, cenike, rekapitulacije) je možno tudi naknadno poljubno-krat
izpisati in večino celo korigirati.
Vse izvedene operacije (prejemi, izdaje, promet gotovine, popravki šifrantov, …) se beležijo in vam zagotavljajo visoko
stopnjo nadzora nad delovanjem programa in delom osebja.
Brez dodatnega pisarniškega dela ste vedno na tekočem z prometom, količino prejetih in izdanih artiklov, stanjem »zaloge«
(inventura) in seznamom artiklov ki so na dodelavi pri vaših pod-izvajalcih.
Možen je periodični (dnevno, občasno, mesečno) prenos knjigovodskih podatkov v računovodski program.
Nudimo zanesljivo delovanje, redne nadgradnje, kvalitetno uporabniško podporo in kratke odzivne čase.
Prepričajte se, da projekt uvedbe »ISCP« ne pomeni stroška, ampak dolgoročen vsakodnevni prihranek ne samo v
finančnem smislu ampak tudi z vidika nadzora in upravljanja s človeškimi viri.
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