Dobra wydajność rozpoczyna się

Lider

od zoptymalizowanej organizacji biznesowej

branży oprogramowania
MIS dla rynków:

Nie jest tajemnicą, że aby osiągnąć swoje cele potrzebujesz
wydajnego oprogramowania. MultiPress rmy Dataline
Solutions integruje wszystkie potrzebne narzędzia: CRM,

- Druku wielkoformatowego

kalkulacje, wyceny, kontrolę plików, zarządzanie

- Produkcji oznakowań

zamówieniami, interaktywne planowanie, śledzenie
czasów, walidację online, fakturowanie i monitorowanie

- Druku oﬀsetowego

nansowe… MultiPress jest elastyczny i skalowalny.

- Druku cyfrowego

Wystarczy wybrać narzędzia, których potrzebujesz i możesz

- Sitodruku

zaczynać! Odkryj w jaki sposób Dataline Solutions, lider rynku sektora

- Post-produkcji

optymalnych rozwiązań.

Modułowy
i elastyczny
Płacisz tylko za
niezbędną
funkcjonalność

gracznego w krajach Beneluksu, przoduje w zapewnianiu

Multiplatformowy
MultiPress działa na
wielu platformach

Intuicyjny
interfejs
Prostota obsługi
i funkcjonalność

Ponad 8 000
użytkowników
MultiPress liczy ponad
8 000 użytkowników
w 16 krajach

Zarządzanie relacjami

Multipress zawiera potężny moduł CRM.
Wszystkie aktywności/ śledzenie relacji z klientem
dostępne są w 1 aplikacji:
- Kontakty
- Monitorowanie wycen
- Ustalenia cenowe
- Informacje sprzedażowe

Optymalizacja produkcji

Dzięki kombinacji modułów, wiele prac może być
połączonych w jeden arkusz do druku. Optymalizacja
oszczędza czas i pieniądze!
- Automatyczne łączenie prac (Workow)
- Połączenie z RIP (pliki JDF – Job Denition Format)
- Automatyczna produkcja arkuszy do druku
- Czytnik kodów kreskowych do śledzenia czasów

Zarządzanie
zamówieniami
Dzięki Multipress zamówienia mogą być składane na
wiele sposobów. Wszystkie zamówienia mogą być
konsultowane w czasie rzeczywistym i na dowolnym
urządzeniu mobilnym.
- Status produkcji
- Potwierdzenie dostawy
- Etykiety
- Zarządzanie zakupami
- Zarządzanie stanami magazynowymi

Wstępne kalkulacje

MultiPress korzysta ze zróżnicowanych dynamicznych
metod kalkulacji. Stwórz wyceny z minimalną ilością
wprowadzanych danych i maksymalną elastycznością:
- Druk wielkoformatowy
- Druk offsetowy
- Druk cyfrowy
- Druk Web
- Hot-stamping
- Sitodruk
- Post-produkcja

Workow

Przepływy produkcyjne są kontrolowane automatycznie.
Kalkulacja jest przekształcona w zamówienie
produkcyjne, które zostaje wysłane do produkcji.
- Werykacja pracy
- Impozycja
- JDF (Job Denition Format)/ JMF (Job Messaging Format)
- Kreator obliczeń
- Ładowanie wielu plików

Planowanie

Jednym kliknięciem twórz i interaktywnie zarządzaj
swoimi planami. Kreuj swoje zadania i pracuj na nich
w czasie rzeczywistym.
- Interaktywne planowanie (przeciągnij i upuść)
- Dzienny harmonogram dla personelu wewnętrznego
i podwykonawców
- Niestandardowe etapy produkcji
- Przegląd zdolności produkcyjnych
- Planowanie wysyłek

Rejestracja
i kalkulacje końcowe
Istotne jest efektywne wykorzystanie godzin
produkcyjnych. Dlatego MultiPress zawiera
możliwość rejestracji czasów pracy dla
precyzyjnych kalkulacji końcowych.
- Rejestracja czasów przez interfejs sieciowy
- Rejestracja materiałów i urządzeń
- Status produkcyjny pracowników
- Monitorowanie podwykonawcy

Raportowanie
i zarządzanie
Szybkie i proste analizy obrotu handlowego. Jasny
podgląd zamówień, wzrostu obrotu, marż itp.
- Dashboard & ONP (On-device Network Protection)
- Generator raportów
- Obrót handlowy i wyniki
- Prowizja
- Kompas organizacyjny

Wartości dodane

MultiPress generuje wartości dodane dla Twojej
rmy. Oprogramowanie zarządza całym
procesem, począwszy od kontaktu, aż po
wystawienie faktury.
- Stworzony dla rm drukarskich
- Zintegrowany z produkcją
- Oblicza rentowność
- Zwiększa interakcję z klientami
- Dostarcza globalny przegląd

Fakturowanie

Fakturuj z prawidłowymi wartościami
zdeniowanymi przez informacje o pracy, eksportuj
jednym kliknięciem do księgowości.
- Faktury zakupowe
- Faktury sprzedażowe
- Monitorowanie płatności
- Połączenie z księgowością

E-biznes

Uzyskaj wszystkie narzędzia do efektywnej interakcji
z Twoimi klientami. Daj im możliwość uczestniczenia
w procesie.
- Web2Print
- Sklep internetowy
- Proong i walidacja online
- Przesyłanie wielu plików
- Monitorowanie statusu produkcji w czasie
rzeczywistym
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Stwórz
REALACJE

Kalkuluj i generuj
WYCENY z ZAPYTAŃ

14

ANALIZUJ
RAPORTY zamówień
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Śledź PŁATNOŚCI
i monitoruj PŁYNNOŚĆ
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FAKTURUJ i wysyłaj
do DZIAŁU
KSIĘGOWEGO

DRUKUJ
lub WYŚLIJ MAILEM
OFERTĘ
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Narzędzia
do KONTYNUACJI
HANDLOWEJ
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WERYFIKACJA callas pdf
NARZĘDZIA
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PRZYJMIJ I POTWIERDŹ
ZAMÓWIENIE
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www.smartlfp.pl

GOTOWE
PRODUKTY
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REJESTRUJ
czasy/materiały
i dotrzymuj TERMINÓW
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PLANUJ kolejność
procesów PRODUKCJI
i przygotuj
PLAN REALIZACJI
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Sprawdź
STANY MAGAZYNOWE
zamów MATERIAŁY

WORKFLOW
- JDF (Job Denition Format)
- IMPOZYCJA
- BRYTOWANIE
- OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

