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Vi leverer branchens



JMA A/S er specialist inden for IT-løsninger til maskinhandlere.  
Vi rådgiver om optimering af forretningsgange, økonomisk rappor-
tering, uddannelse, tekniske installationer samt hosting  
- kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT.

Mange års erfaring...
Med mange års erfaring fra branchen har vi udviklet et ERP-system 
specielt til maskinhandlere og importører af maskiner.  
Et ERP-system (DSM - Dealer Service Management) til styring af 
lager, logistik, service og salg af maskiner. 

DSM (Dealer Service Management) er udviklet på Microsoft Dynamics 
NAV® (Navision) platformen og kan dermed nemt og hurtigt integreres 
med andre Microsoft® produkter såsom Microsoft Office 365® produkter.

Tæt integration til branchens leverandører
DSM løsningen gør maskinhandleren klar til at knytte tættere 
relationer til samarbejdspartnere og kunder. Tæt integration til 
branchens leverandører via udveksling af ordrer, fakturaer og re-
servedelspriser samt mulighed for internethandel er blot nogle af 
de værktøjer, som JMA tilbyder. Samtidig er løsningen fremtidssikret 
og bliver løbende udviklet med nye funktioner og muligheder. 

Den komplette
brancheløsning

EntrepenørLandbrug



Have / parkGaffeltruck

overblik i din forretning
100 % fokus på

Grundet mere end 30 års erfaring i branchen har JMA A/S  
løs ningen, der effektiviserer og forenkler dine daglige rutiner. 

Effektiv enhedsstyring
- Kædehandelsanalyser på solgte  
 og indbyttede maskiner

Reservedelssystem
- Optimering af disponering m.h.p.: 
 Bedre servicegrad & 
 Mindre kapitalbinding

Servicestyring
- Sygejournaler med historik over 
 reparationer og serviceeftersyn  
 på enheder

Mere end 1.300 bruger DSM
DSM benyttes af mere end 1.300 brugere hos 130 maskinforretninger i Dan-
mark og Sverige og anvendes typisk i forretninger fra 1 til over 100 brugere.



JMA A/S er maskinhandlernes foretrukne IT leverandør. Vi leverer 
branchens mest specialiserede IT-løsning, som giver konkurrence-
mæssige fordele for vore kunders forretning.

Vi effektiviserer vore kunders forretningsprocesser og uddanner 
deres personale til at benytte systemerne.

Et IT-system der udnytter data til din fordel...
Med JMA´s DSM 2015-løsning der er direkte målrettet maskinhand-
lere, opnår du fuld udnyttelse af de indsamlede informationer. Du 
får forretningsindsigt og relevante informationer, der giver overblik 
og dermed et godt beslutningsgrundlag i din virksomhed. 

 Overblik  Optimering     Effektiv tid

Vi skræddersyer IT-løsninger, der passer til dine behov.

Nyhed - Lej DSM 2015
Som noget helt nyt giver vi dig mulighed for at leje DSM 2015  
- dvs. at det ikke er nødvendigt at investere i at købe en licens. Du har 
rettighed til alle dele af systemet på lige vilkår med de, der ejer licensen. 
Den eneste forskel er, at du nøjes med en månedlig ydelse.
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IT- og brancheløsninger med
100 % fokus på maskinhandlere


