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PREDSTAVITEV

DotBussines – celostna programska rešitev

Vse, kar vaše podjetje potrebuje
..Področij poslovnih rešitev je ogromno in zdaj že dobivate občutek o tem, česa vse nimate oziroma kaj vse si morate še urediti. K sreči
obstajajo celovite programske rešitve, ki združujejo prav vso programsko opremo, ki jo vaš posel v 21. stoletju potrebuje – DotBussines
in Therefore..
Kaj je dotBusiness?
dotBussines je celostna programska rešitev za
enostavno poslovanje v podjetju, saj omogoča
številne inovativne možnosti upravljanja procesov
in izmenjave informacij v podjetju. Poleg integriranih rešitev ERP in CRM so tu še spletne rešitve za
vodenje projektov, popis števcev in proizvodne
meritve procesov.
dotBusiness je namenjen vsem podjetjem, posebej pa servisno-prodajnim podjetjem za popravila
biro opreme in računalniških sistemov, tistim, ki se
ukvarjajo z vozili, gospodinjskimi aparati, vrtnarskim orodjem, kolesi, sicer pa tudi orodjarnam, arhitekturnim birojem, podjetjem, ki se ukvarjajo z implementacijo rešitev, manufakturnim proizvodnjam, trgovinam in še bi lahko naštevali.

Zakaj dotBusiness in Therefore?
•
•
•
•
•
•

Celostna rešitev – vse programske
poslovne rešitve na enem mestu.
Prilagojeno servisno-prodajnim
podjetjem.
Enostavna uporaba – z nekaj kliki do
rezultata.
Povezava in vizualizacija dokumentov s
sistemom Therefore DMS.
Stalen pregled nad statusi dokumentov.
Vhodno-izhodno poslovanje z eRačuni.

Govorimo torej o različnih programskih modulih, ki so na voljo. Spodaj si poglejte, kateri.
dotBusiness Trgovina je osnova vsem drugim
modulom. Vsebuje ERP in del CRM-ja, materialno poslovanje, medskladiščno poslovanje in
naročanje blaga z izdelavo rezervacij. V paketu
so prejemnice, ponudbe/predračuni, dobav
nice, prenosnice, naročila, lastna poraba in kompletni šifranti za CRM in trgovinsko poslovanje. S
tokom dokumentov imamo revizijsko sled vseh
izvozov in uvozov dokumentov, seznam
računov pa služi tudi kot evidenca plačil
računov. Dokumenti omogočajo tudi sprotno
ustvarjanje izdelkov/storitev/paketov, izdelavo
rezervacij izdelkov za partnerja in interni zbirnik
naročil. Vsak dokument je mogoče povezati z
dokumentnim sistemom Therefore.
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dotBusiness Marketing je namenjen trženjskim aktivnostim v podjetju. Izdelamo si lahko več dopisnih seznamov, ki so direktno povezani s spletnim
portalom Marketing, prek katerega pošiljamo izbrane trženjske kampanje. Trženjski modul nam
zelo pomaga pri vseh trženjskih aktivnostih v podjetju, saj imamo povratno informacijo svojih aktivnosti. Vsak klik se beleži in točkuje, kar nam
omogoča osredotočanje na interese klientov.
dotBusiness Servis je namenjen organizaciji vseh
procesov v podjetju. Organiziramo lahko servisne aktivnosti pri popravilih, naročila kupcev,
naloge pri implementacijah, faze v proizvodnih
procesih in drugo. Tako lahko zabeležimo dogodke, kot so naročila strank (telefonska/fizična/
e-pošta), sestanki, naročila popravil ali storitev,
opozorila, opomniki, interne predloge in
podobne naloge. Dogodke lahko v povezavo z
modulom Projekti tudi uporabimo za izdelavo
nalog, vezanih na projekt. Dokument lahko
prikličemo tudi iz dokumentnega sistema.
dotBusiness Projekti je namenjen upravljanju
projektov in projektnih nalog, kjer lahko vodimo
tudi pogovore med udeleženci projekta, lastno
porabo materiala in posamezne faze razvoja projekta. Projekt omogoča tudi izdelavo kalkulacij
donosa po posameznem projektu, omogočena
pa je tudi povezava z dokumentnim sistemom.
dotBusiness Pošta je namenjen organizaciji vse
prejete in izdane pošte v podjetju. Za prejete
račune lahko izdelamo naloge UPN za plačila,
omogočena pa sta tudi povezava s prejemi blaga
prek toka dokumentov in neposreden dostop do
dokumentov v dokumentnem sistemu Therefore.
dotBusiness v povezavi z Therefore omogoča

vizualizacijo izdelanih in prejetih dokumentov,
avtomatizacijo procesov potrjevanja in spremljanje statusov dokumentov.

Drugi moduli vključujejo še:
•
•
•
•
•
•
•

•

dotBusiness Status – obveščanje strank o trenutnem stanju popravila naprave/vozila.
dotBusiness Prodaja vozil – podpora prodaji
novih in rabljenih vozil ter posredniški prodaji.
dotBusiness Meritve – merjenje posameznih
nalog v projektu.
dotBusiness Konsignacija – vodenje konsignacijskih skladišč.
dotBusiness Blagajna – vodenje blagajne.
dotBusiness Popis – popis števcev vozil/naprav
za obračun.
Modul Therefore – povezava dokumentov
dotBusiness z dokumentnim sistemom
Therefore.
dotBusiness e-Račun – izdelava eRačunov. (P. R.)
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