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Komplet

Overblik

Fremtidssikret

Service
Serviceordrer: Dine servicemontører kan registrere timer og
reservedele direkte fra servicebilerne med scannere og/eller
mobile enheder. De kan samtidig hente og udfylde tjeklister også selvom de er offline.
Servicekontrakter: Udskriv lister til serviceindkaldelse og
dan serviceordrer automatisk.
Maskinudlejning: Opret ordrer på en eller flere udlejningsmaskiner til en kunde og foretag automatisk fakturering, hvad
enten det er på dags-, uge- eller månedsbasis.
Servicekits: Brug servicekits så du slipper for at taste de samme varer ind igen, når serviceordrerne oprettes.
Overblik: Få overblik over alle åbne serviceordrer. De kan vises som liste eller søjlediagram.

Lager
Sparring med vore konsulenter samt opsætning af DSM systemet til håndtering af lageroptimering, herunder:
»»
»»
»»
»»

minimering af lagerrente
kostprisdifferentieret bestillingspunkt
lageromsætningshastighed
reducering af ukurans

Specialiseret

Maskinhandel
Få overblik over maskinøkonomien for den enkelte maskine ved hjælp af servicejournaler, maskinoversigt, indbyttede
maskiner og maskinkonfigurator.
Hold styr på dine leads og tilbud med det indbyggede CRM
system, hvor du også kan oprette tilbud og ordrer direkte fra
din tablet, mobiltelefon eller webbrowser.
Integrer systemet med eksterne salgskanaler såsom Maskinbladet, Maskintorvet, Webparts eller Mascus. Maskiner
oprettes, slettes og opdateres automatisk fra systemet.
Skræddersy dit helt eget rollecenter med overblik over maskinsalgsordrer og leads etc.

Bogholderi
Skabeloner for oprettelse og ændring af debitorer, således
man undgår at indtaste oplysninger igen.
Elektronisk fakturering, hvor fakturaer og andre dokumenter automatisk bliver analyseret og data bliver lagt ind i
Microsoft Dynamics NAV direkte fra det indscannede billede
på skærmen. Nye skabeloner for hver enkelt leverandør bliver
skabt, mens du registrerer. Rettelser bliver nemt tilføjet - blot
ved at pege på fakturabilledet med musen.
Advarsler vedrørende minimumsdækningsgrad og overskridelse af kreditmaksimum.

Komplet brancheløsning
DSM (Dealer Service Management) systemet er udviklet på
Microsoft Dynamics NAV platformen og kan dermed nemt
og hurtigt integreres med andre Microsoft produkter. DSM er
en højt specialiseret brancheløsning, som er udviklet i samarbejde med maskinhandlere og er resultatet af JMAs mangeårige erfaringer fra branchen.
Løsningen tilbyder en bred vifte at funktioner, som understøtter de processer, som maskinhandlerne gennemgår i deres
daglige forretningsgange. Herunder blandt andet konfiguration af maskiner, styring af lager og reservedele, kædehandelsanalyser samt service.
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 reservedelspriser samt mulighed for internethandel.

Integrationer
»»
»»
»»
»»

Bliv mobil med JMA DSM
Med den nyeste version af JMA DSM kan du styre
din forretning, hvorend du befinder dig.

Webshop-løsning, som er baseret på den nyeste 		
teknologi
Online reservedelsdatabase via web-parts.com
Integration af data fra DSM-systemet til eksterne 		
online portaler såsom Mascus og Maskinbladet
Dataintegrationer (såsom ordrebestilling, fakturamodtagelse, webeksport etc) til mange maskinleverandører, herunder Jonsered, AGCO, CNH, Kramp, John
Deere, Kverneland og mange flere.

De nye muligheder med mobile enheder gør det
nemt for dig at få indblik i ordrer, leads, økonomi
og meget andet imens du er på farten - og du kan
helt selv styre, hvordan din skærm skal se ud.
Se mere på www.jma.dk

DSM Fordele
• Fremtidssikret og globalt respekteret ERP løsning fra Microsoft Dynamics NAV med specialudviklet
brancheløsning fra JMA DSM
• Certificeret løsning, som følger opgraderinger og versionshåndtering i overensstemmelse med
Microsoft Dynamics NAV versioner
• Fuldt opdateret og moderne JMA DSM brancheløsning, som er initieret af branchens behov og
udviklet af eksperter
• Professionelle og kompetente service- og konsulentydelser
• Certificeret og driftssikkert hostingmiljø
Om JMA
Vi er specialister inden for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimering af forretningsgange, maskinkonfiguration, økonomisk rapportering, kædehandelsanalyser, uddannelse, tekniske
installationer samt hosting - kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT. Vi er den erfarne sparringspartner med nære relationer til både leverandører og brancheforeninger.
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