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PREDSTAVITEV

Brezpapirno vodenje prodajnih in nabavnih poslov

Prodati več, kupiti čim bolj ugodno
..Spletni dokumentni sistem Genis i-Posli povečuje prodajno uspešnost in nabavno učinkovitost. Odslej boste svoje posle vodili samo še
digitalno!..

Vsa podjetja, ne glede na velikost, želijo prodati
več in po boljši ceni. Po drugi strani za vsak nakup iščejo čim bolj ugodne rešitve. Še več, velikokrat si morajo zagotoviti tudi pravočasno
dobavo naročenega blaga ali sredstev, saj je od
nje lahko odvisen uspeh prodajnega posla ali
celo konkurenčnost podjetja.
Verjamete, da z isto prodajno ekipo lahko povečate
prodajo za vsaj 30 odstotkov? In da z obstoječimi
kadri v nabavi bistveno znižate stroške? Prav to sta
bila glavna cilja Genisove storitve i-Posli.

Bistvo je v digitalnem sodelovanju
i-Posli so več kot dokumentni sistem. Prek sodobnih pristopov za digitalno sodelovanje povezujejo
vse udeležence v prodajnem in nabavnem procesu (zaposlene in poslovne partnerje oziroma
kupce). Izboljšanje komunikacije je ena največjih
pridobitev, ki jo podjetje z i-Posli dobi. Zaradi
odprave napak, ki so velikokrat posledica komunikacijskega šuma, je prodaja lahko bolj uspešna pri
zaključevanju poslov, ponudbe pa so bolj
dobičkonosne. V nabavi prek boljšega časovnega
obvladovanja nalog in natančnejše obravnave

i-Posli so poslovna izboljšava

Z uporabo spletnega dokumentnega sistema i-Posli izboljšate vodenje in izvajanje
vsakodnevnih dejavnosti pri poslovanju s
partnerji:
• dvig prodaje zaradi usklajenega dela
prodajnega tima in večje odzivnosti na
izzive kupcev;
• učinkovita nabava, ker se vse naloge
izvedejo pravočasno;
• cenejše poslovanje, saj je vsa prodajna in
nabavna dokumentacija le še v
elektronski obliki, sistem pa se izvaja v
oblaku – brez skritih stroškov;
• učinkovitejše obvladovanje poslovne
uspešnosti zaradi enostavnega pregleda
nad delom prodaje in nabave;
• povečanje produktivnosti, ker zaposleni
hitro dostopajo do nalog, dokumentov
in mehkih informacij za hitro, uspešno
izvedbo poslov.
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Preizkusna (beta) različica dokumentnega sistema Genis i-Posli je na voljo od 26. novembra 2015 na povezavi evolucija.genis.si. Komercialna različica bo na voljo od 1. januarja 2016.

prejetih ponudb zagotovijo naročnikom iz oddelkov čim bolj kakovostne izdelke ali storitve za čim
nižjo ceno. Celovita dokumentacija, zbrana na enem mestu, je ne nazadnje dobrodošla tudi za
finančno računovodstvo in kontroling. Vodstvenim funkcijam pa so na voljo hitri pregledi dejavnosti in uspešnosti prodaje in nabave.

Digitalizacija prodaje in nabave
Spletni dokumentni sistem i-Posli je privlačna
rešitev za podjetja vseh velikosti in dejavnosti. V
osnovi je namenjen elektronskemu vodenju dokumentov in postopkov, ki se izvajajo pri delu s
poslovnimi partnerji. Deluje kot storitev programske opreme, zato zagotavlja uporabo vedno in povsod ter plačevanje glede na dejansko
uporabo. Za večja podjetja ali poslovne skupine
je i-Posle mogoče namestiti v lokalno podatkovno središče ali v zasebni oblak.
i-Posli vzpostavljajo sodoben, učinkovit, dobi
čkonosen način vodenja prodajnih in nabavnih
poslov:
• elektronsko upravljanje in shranjevanje vseh
dokumentov, ki se pojavljajo pri poslovanju s
kupci in dobavitelji: povpraševanja, ponudbe, pogodbe, naročila, specifikacije, računi;
• zbirka partnerjev in stikov;
• vodenje prodajnih in nabavnih poslov z vsemi povezanimi dejavnostmi in vsebinami;

•

izvajanje vseh aktivnosti, ki se pojavljajo pri
delu s partnerji, na enem mestu: interakcije,
naloge, dokumenti, diskusije;
• obvladovanje prodajnih in nabavnih aktivnosti: dodeljevanje nalog, skupinsko delo
pri poslih in dokumentih, spremljanje statusov poslov, dokumentov in nalog;
• hitre informacije o uspešnosti prodajne oziroma nabavne ekipe in osebne uspešnosti
zaposlenih.
Rešitev je mogoče uporabiti v povezavi s storitvijo za izdelavo, pošiljanje in shranjevanje elektronskih računov i-Računi. To omogoča pregledno vodenje celotne prodajne dokumentacije in
aktivnosti, od pridobivanja priložnosti in priprave ponudbe pa vse do izdaje računa. 
(P. R.)
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