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DSM

Logistik

Logistik, lager, reservedele og butik
Logistik og lager
JMA har udviklet mange specielle finesser, som gør
DSM løsningen helt unik i forhold til styring af lagre
hos maskinhandlere.
Søgning på varer
For eksempel har du mulighed for at søge varer på
mange forskellige lokationer både internt og eksternt. Og du kan styre lagerdage og omsætningshastighed på dine varer.

Lagerstyring
Ud fra salg af varen i en given periode, kan DSM beregne vareplanlægningsdetaljer, som kan anvendes
til at beregne varens genbestillingspunkt og maksimal lagerbeholdning.
Varer, som ikke har været solgt i et stykke tid, kan
automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i
hvor høj grad varen er ukurant og der kan bogføres
en hensættelse af den ukurante andel af lagerværdien.

Scannere

Rabatmatrix

JMA tilbyder forskellige typer af trådløse scannere,
som kan anvendes ved hjælp af PDA og stregkoder
til at påføre varer på salgsordrer og serviceordrer,
lave prisopslag, udskrive stregkode-labels, foretage
optællinger med mere.

Linierabatter på købsordrer kan tildeles ud fra ordretypen på købsordren.

Scanneren fungerer som en ”pc i håndstørrelse”,
som er i direkte trådløs forbindelse med DSM-systemet, og data opdateres således omgående.
Denne løsning er baseret på trådløs kommunikation direkte med jeres system.

Reservedele og maskiner
Automatisk beregning af priser via den elektroniske prisopdateringsservice, som DSM systemet automatisk trækker fra diverse leverandører. Vi har
udveksling af data fra for eksempel AGCO, Claas,
CNH og John Deere med flere. For køb og salg af
reservedele tilbyder vi WEBPARTS, hvor reservedele indkøbes, sælges og opdateres automatisk fra
DSM systemet.
DSM systemet gør det muligt at integrere maskindata - via vores modul WEBMACHINES - op mod
eksterne salgskanaler som Maskinbladet, Tractorpool, TEC24, Mascus og mange andre. Maskiner
oprettes, slettes, sælges og opdateres automatisk
fra systemet.

Der kan således oprettes en rabatmatrix, hvor det
defineres, at rabat kun udløses for bestemte ordretyper og kunder.

Butik
Fysisk butik
Tillægsmodulet butik er en løsning, som gør ekspedition af primært butikssalg hurtigt og effektivt.
Løsningen er bygget op omkring en eller flere
kasseterminaler bestående af en touch-skærm, en
håndscanner, en elektronisk pengeskuffe (kasse)
samt en bonprinter.
Online butik
Ønsker du at sælge dine varer online, kan JMA levere en fremtidssikret webshop, hvor data er integreret fra DSM-systemet til shoppen og tilbage til
DSM igen.
Vi sørger for, at jeres data løbende bliver skubbet fra
DSM til webshoppen. Og at ordrerne bliver skubbet
fra webshoppen til DSM. Samtidig kan vi sørge for,
at kundedata også bliver synkroniseret.

... online handelsplads med ukurante reservedele til maskiner

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.
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