JMA A/S
Maskinhandlernes IT leverandør

DSM

EN BRANCHELØSNING TIL HANDEL MED MASKINER
Når du vælger DSM, vælger du en IT løsning til hele din forretning. DSM skaber
overblik og samler alle dine administrative opgaver i ét samlet IT system til service, maskinhandel, logistik og finans. Og så er det bygget på mere end 30 års
erfaring!

DSM ER MODULOPBYGGET
DSM Dealer Service Management er en moderne,
fuldt integreret brancheløsning specielt til forhandlere af maskiner. Løsningen er opbygget af moduler
og understøtter de administrative opgaver, som en
maskinforhandler gennemgår dagligt i sin forretning.

Herunder konfiguration af maskiner, styring af lager
og reservedele, servicestyring, udlejning af maskiner, reklamationer og meget mere. DSM er udviklet
ovenpå Microsoft Dynamics og kan nemt integreres
med andre Microsoft produkter.

SERVICE
Med servicemodulet er der
styr på dine serviceaftaler.
DSM hjælper med planlægning af service og lovpligtige
eftersyn og sikrer en effektiv
indberetning af reservedele
og tidsforbrug, således du
har fuldt overblik over dine
omkostninger.

FINANS

LOGISTIK
Du har mulighed for at søge varer
på mange forskellige lokationer både internt og eksternt på internetdatabaser. Og du kan styre
lagerdage og omsætningshastighed på dine varer.

MasterDATA
Benyt den store mængde
data, du får tilgængelig via
DSM, og som du kan mikse
på kryds og tværs til brug
for eksempel salg af maskiner på maskinportaler, nye
apps, webshops, prisopdatering, reservedessalg/køb
og meget mere.

MASKINSALG

Gør brug af elektronisk fakturering,
hvor fakturaer og andre dokumenter automatisk analyseres, og
data indtastes i DSM direkte fra det
scannede billede på skærmen.

Du kan styre hele din salgsproces
med det indbyggede CRM system og
maskinkonfiguratoren, som skaber et
komplet over-blik over omkostninger
og indtægter på maskinen.

Nye skabeloner til hver leverandør
oprettes automatisk og korrektioner
tilføjes let - blot ved klik på billedet
med musen.

Med elektronisk prisopdatering kan
DSM beregne priser og integrere data
med eksterne salgskanaler.

KOMPLET BRANCHELØSNING
DSM - Dealer Service Management
DSM er udviklet på Microsoft Dynamics Business Central 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.
DSM er dedikeret til maskinhandel
• Konfiguration af maskiner fra tilbudsfase til ordre
og aftersales
• Kædehandelsanalyser
• Finans og bogholderi
• CRM opbygget til maskinhandel
• Styring af lager og reservedele
• Håndtering af service, garanti og reklamationer
• Integration af webportaler og leverandører

E-handel
DSM gør det muligt at udveksle maskindata, reservedele, ordrer, fakturaer samt debitor-data til for eksempel din egen webshop, som er baseret på den nyeste
webteknologi. Desuden er det muligt at udveksle data
med andre webportaler for salg af maskiner og reservedele.
Webparts
Via www.web-parts.com har du mulighed for at søge
reservedele internationalt og du kan nemt og hurtigt
sælge dine reservedele via shoppen.
Leverandørintegrationer
Mulighed for integration til branchens leverandører
med indkøbsordrer, reservedelspriser og maskindata.

Få adgang til DSM på farten med mobil, tablet eller Desktop

HOSTING

Flere og flere vælger at outsource deres IT-drift til JMA.
Det medfører, at virksomhedens servere og programmer placeres i vores certificerede hosting-center frem
for internt i virksomheden. En hosted løsning giver god
økonomi, fleksibilitet og sikkerhed.
JMA driver et professionelt datacenter, hvor sikkerhed
og oppetid altid er i fokus. Datacentret er sikret mod
blandt andet brand, vandskade og uvelkomne gæster.
Hvis et strømsvigt skulle forekomme skiftes automatisk
til nødstrømsforsyning og i yderste nødstilfælde starter
vores to nødgeneratorer automatisk op.

DSM fordele
» Fremtidssikret og globalt respekteret
ERP løsning fra Microsoft Dynamics BC
med specialudviklet brancheløsning fra
JMA
» Certificeret løsning, som følger opgraderinger og versionshåndtering i overensstemmelse med Microsoft Dynamics BC versioner
» Fuldt opdateret og moderne brancheløsning, som er initieret af branchens
behov og udviklet af eksperter
» Professionelle og kompetente serviceog konsulentydelser
» Certificeret og driftssikkert hostingmiljø
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www.jma.dk
www.web-parts.com

Om JMA

Vi er specialister inden for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimering af forretningsgange, maskinkonfiguration, lageroptimering, servicehåndtering, økonomisk rapportering, kædehandelsanalyser og meget mere. Vi
kan sørge for uddannelse, tekniske installationer og hosting - kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT. Vi er
den erfarne sparringspartner med nære relationer til både leverandører og brancheforeninger.
Erfaren sparringspartner

Forretningskendskab

Branchefokus

