Projekty i Usługi
System do zarządzania projektem –
terminy i budżet pod kontrolą
Moduł Projekty służy do planowania i kontroli realizacji
budżetów projektów. W jednym miejscu gromadzi dane
pozwalające na skuteczną organizację pracy w firmie
oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.
Dodatkowo zawiera w sobie pełną funkcjonalność
modułu CRM.

System ERP pozwala kontrolować budżet projektu.
W każdym momencie mamy możliwość podglądu budżetu
i wprowadzania korekt. A po zakończeniu całego zadania
lub poszczególnego etapu system automatycznie może
wygenerować żądany raport.

Pracujemy w takich modułach jak handel,
magazyn, projekty, CRM. Szczególnie
przykuliśmy uwagę do modułu projektów
(…) Dzięki enova365 Projekty jesteśmy
w stanie kolekcjonować dane kosztowe,
w zasadzie u źródła ich powstawania.
Sławomir Michalski
Członek zarządu
Smart Automation

Serwis
Jeżeli Twoja firma oferuje usługę serwisowania, możesz
w łatwy sposób stworzy listę produktów, które obejmuje
serwis. Możesz także prowadzić historię Klientów,
przypominać o dacie kolejnego przeglądu. Moduł
pozwoli Ci na ustawienie automatycznych przypomnień
kiedy sprzęt powinien zostać oddany do serwisu.

Wypożyczalnia
Moduł wypożyczalnia pozwala na szybkie
zidentyfikowanie ilości sprzętu, który jest jeszcze
dostępny. Pomoże także w zlokalizowaniu, u którego
Klienta narzędzia się znajdują i kiedy będzie można
zaoferować je kolejnym Kontrahentom.
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1

kontrolę nad realizacją
założonej strategii

2

terminową
realizację projektów

3

sprawny obieg
dokumentów

4

sprawne planowanie
i prognozowanie
wydatków

5

generowanie
raportów i zestawień
analitycznych

Produkcja
enova365 Produkcja umożliwia definiowanie
i modyfikację technologii, tworzenie zleceń
produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia.
Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów
rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie
dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich
analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.
System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości
przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów
zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według
kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas
przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie
koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców.
Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów
ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu
potrzebnego do zrealizowania technologii oraz
zaprezentowanie technologii w postaci wykresu Gantta.

Zdecydowaliśmy się na enova365
ze względu na elastyczność systemu
i możliwość dopasowania tego
rozwiązania do profilu naszej działalności.
Wybierając to oprogramowanie mieliśmy
pewność, że będzie ono ,,rosło" wraz
z nami, że jest to inwestycja na lata.
Oprogramowanie enova365 wspiera
naszą firmę w codzienny procesach
kadrowych, księgowych, prowadzeniu
sprzedaży oraz procesie produkcji
wyrobów metalowych. Dzięki integracji
całego systemu produkcja jest powiązana
z modułem handlowo-magazynowym.
Tej możliwości zabrakło nam
w poprzednim oprogramowaniu.
Wojciech Cieślarczyk
LCS Wojciech Cieślarczyk

Moduł enova365 Produkcja
umożliwia ponadto:
generowanie bilansu surowców dla zlecenia
produkcyjnego,
generowanie dokumentów zamówień do
dostawców na potrzebne surowce na podstawie
zleceń produkcyjnych,
doliczanie dodatkowych kosztów związanych
z realizacją zlecenia produkcyjnego,
tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie
zamówień produktu od odbiorców.
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efektywne zarządzanie
procesem produkcji

2

powiązanie zleceń
produkcyjnych
z zamówieniami
odbiorców

3

automatyzację
procesów produkcji

4

stały dostęp
do danych

5

obniżenie
kosztów produkcji
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