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Maskinhandel
I maskinhandelsmodulet har vi samlet en masse
funktionalitet for maskinsælgeren.
Skræddersy dit helt eget rollecenter med overblik
over maskinsalgsordrer og leads etc.
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, TEC24, Tractorpool eller Mascus med
flere.
Dine maskiner oprettes, slettes og opdateres automatisk fra DSM systemet til disse online portaler via
servicen ”Webmachines”.

Maskinkonfigurator
Maskinen er central i DSM-systemet. Via den indbyggede maskinkonfigurator kan du allerede i tilbudsfasen importere fabriksmonteret udstyr og
maskiner fra producentens website til konfiguration
af den maskine, som kunden ønsker.
Du kan skabe et komplet overblik over omkostninger og indtægter på den enkelte maskine. Forkalkulationer kan nemt udregnes ud fra en given kostpris, hvor du kan bestemme din fortjeneste på for
eksempel 20% og hermed beregne en salgspris til
kunden.
Når en maskine tages i bytte, er det angivet, hvilken
maskine, den brugte maskine er taget i bytte på.
Dermed kan man se, hvorvidt handlen er profitabel
og man kan anvende disse oplysninger til at vise
købs- og salgskæder.
Tilbud kan oprettes automatisk med top- og bundtekster samt vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser. Underskrifter kan indhentes elektronisk via
Adobe Sign.

Maskinudlejning
Udlejningsmodulet i DSM er et modul, hvor man
kan oprette ordrer på en eller flere udlejningsmaskiner til en kunde.
Man kan foretage automatisk fakturering, hvad
enten det er på dags-, uge- eller månedsbasis, og
man kan bestemme om lejemålet fortsættes eller
afsluttes.
Via menuen “Planlægning” i DSM kan man få overblik over, hvilke maskiner, der er udlejet hvornår, og
hvilke maskiner, der er til rådighed en given dato.

Man kan hurtigt få oplyst den totale udlejningspris for den enkelte maskine og få udskrevet en
ordrebekræftelse og en leveranceseddel til underskrift, når ordren oprettes.
Man kan desuden manuelt fakturere en udlejningsordre, men også lade systemet danne fakturaer automatisk med beregning af udlejningsdage,
forsikring med mere. Systemet fakturerer automatisk opstartsbeløb som for eksempel transport på
den første faktura og slutbeløb som for eksempel
transport, rengøring, service og brændstof på den
afsluttende faktura. Herefter udskrives en afhentningsseddel.
Man kan allerede ved ordrens oprettelse bestemme,
om der skal oprettes en serviceordre og udskrives
arbejdskort, når udlejningsperioden afsluttes.
Man kan indleje maskiner til videre udlejning. Man
kan følge op på indtægter og udgifter via diverse
rapporter samt ved analyse via menuen Indlejningsmaskinøkonomi og udlejningsmaskinøkonomi.

CRM system
Du kan styre hele din salgsproces med hjælp fra det
indbyggede CRM system, hvor du kan holde styr på
potentielle kunder og tilbud.
Via kontaktkort kan du oprette salgsmuligheder og
logposter over, hvad du eventuelt har aftalt med
kunderne.
Du kan få overblik over, hvad der er solgt til den
enkelte kunde via debitorkortet. Og ønsker du at
segmentere dine kunder i forhold til at sende nyhedsbreve ud, kan du gøre det ved hjælp af det indbyggede marketing-modul.
Her kan du også segmentere kunder i områder, når
du for eksempel skal køre til et bestemt område af
landet.

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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