Info o systému
 Systém běží na asp.net 3.5
 Systém využívá MS SQL, nejstabilnější
databázi na trhu
 Systém jde použít vždy pro jedno
doménové jméno, na které je vázán,
například www.insale.cz

Kontakt na vývojové centrum
Michal Šidlo
 návrh funkcí a uživatelská jednoduchost
 řešení možností přepracování systému
na míru
 sidlo@in.view.cz
 +420 731 115 117

Případová studie
pro prodejce stínící
techniky
V této studii, Vám nyní předvedeme na funkčním příkladu, jak
může systém in.sale sloužit prodejcům stínící techniky a jak může
usnadnit budoucí komunikaci se zákazníky a stálými odběrateli.

9. září

2008

Prvotní kontakt se zákazníkem
Již při jednání s Vaším potenciálním odběratelem můžete zmínit jako konkurenční výhodu, použití
systému in.sale pro obchodní styk. V administračním modulu vytvoříte Vašemu odběrateli unikátní
jméno a heslo. Dále pak odběratele zařadíte do patřičné slevové skupiny (vidí pouze administrátor),
což Vám zajistí efektivní obchodní rozložení.

Výhody systému

+ Rychlost systému
+ Modulovatelnost systému
+ Flexibilita

Přihlášení do systému
Do systému se přihlašuje
každý pod svým jménem a
heslem. Pokud přihlašovací
jméno
nebo
heslo
zapomene, bude mu po
vyplnění emailu zasláno
nové.

+ 24/7 podpora
+ uživatelská jednoduchost

Úvodní stránka

Na úvodní stránce po přihlášení můžete odběratele
informovat o aktuálních změnách, slevách, akcích, atd.

Rozpracované objednávky

Systém si pamatuje rozpracované objednávky, ke kterým
je možno se kdykoli později po přihlášení vrátit.

www.insale.cz
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.uživatelská část
modul „Sítě proti hmyzu“
je postaven na podobné
skladbě
jako
předchozí
modul. V konfiguraci výrobku
volíme
opět
rozměry
výrobku a jeho barvu.
Z dalších parametrů pak
vybíráme, o jaký typ sítě se
jedná
(profil),
způsob
uchycení (rozdílné výšky
otočných držáků v závislosti
na použitém typu okenního
profilu), počty kusů pantů a
počet kusů konkrétní síťky.
Do dveří je možno navolit
dveřní příčku pro větší
zesílení pevnosti síťky. Příčku
můžeme zadáním výšky
umístit do libovolné pozice v rámci dveřní sítě. Do poznámky můžeme poznačit důležité informace,
požadavky. Prvek můžeme buď přidat do objednávky, nebo jej smazat. Hotovou objednávku můžeme
buď odeslat, nebo ji stornovat, případně se k ní kdykoliv později vrátit.

modul „ISSO řetízek“
je připraven pro obsloužení nákupu horizontálních celostínících žaluzií. V horní části vždy vidíme
nejdůležitější informace, a sice součet obvodových metrů čtverečních, počet kusů a celková cena
objednávky. Vlevo je odběratelská hlavička, Vpravo pak dodavatelská hlavička.
V kolonce dodávka vidí odběratel svůj rozvozový den. Pro efektivnější logistiku je možno každému
odběrateli individuálně určit jeho rozvozový den. V případě potřeby může odběratel požádat o jiný
den dodání (volbou v kalendáři).
Konfigurace výrobku je specifickou částí každého objednávkového modulu. Zde uživatelé vždy
naleznou specifikaci konkrétního výrobku. V našem případě zde nalezneme nastavení parametrů
www.insale.cz
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celostínící žaluzie. Nejprve
zadává odběratel pozici, do
kterého místa ve firmě má být
zboží dodáno (pro větší
přehlednost v objednávce), dále
pak volíme typ profilu (železo,
hliník), šířku lamel (standardně
16 mm, 25 mm), navolíme počet
kusů dané žaluzie a vybíráme
barvu lamely dle pohledového
vzorníku, který je v systému
in.sale. Zadáváme šířku a výšku
žaluzie a typ rámu, na který
budeme
žaluzii
používat.
Zadáváme ještě, zda-li se bude
jednat o typ locco a jestli bude žaluzie v celostínícím provedení. Do poznámky pak můžeme připsat
další potřebné informace a požadavky. V systému lze doobjednat i distanční položky. V zápatí se nám
zobrazuje přehled položek, které je možno kdykoliv stornovat, případně ubrat. Objednávku
potvrdíme tlačítkem se zelenou fajkou, stornujeme tlačítkem s křížkem, případně necháme
rozpracováno a vrátíme se k ní později po přihlášení.

modul „Vaše objednávky“
zde si můžete přehledně zobrazit seznam
všech Vašich objednávek s jejich aktuálním
statusem. Objednávku lze kdykoliv použít
jako šablonu pro nově vznikající
objednávku, případně můžete jednoduše
zopakovat již realizovanou objednávku. Ve
stavu vždy vidíme, zdali byla objednávka
objednána, stornována, nebo expedována.

modul „Váš účet“
usnadňuje pro zákazníka
změnu
kontaktních
informací,
fakturačních
údajů, volbu jiné dodací
adresu než je fakturační,
měnit si heslo pro přístup do
systému, dokonce i nahrávat
firemní jejich firemní logo.
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.administrační část
V administračním modulu obsluhujeme důležité kroky a děje v rámci systému in.sale.

modul „uživatelské účty“
nám dává kompletní přehled o
odběratelích. Definujeme zde
jejich slevové zařazení a rozvozový
den. Samozřejmostí je editace
firemních kontaktů a případná
možnost odstranit odběratele.

modul „objednávky“
zobrazuje
veškerý
přehled
objednávek rozdělený dle firem.
Dále pak souhrny, kolik bylo
celkem vystaveno objednávek,
v jakém rozsahu a také kolik činí
jejich objem za stávající rok. Dále
je možnost do souhrnu zvolit, zda
chceme zobrazit nejaktivnější
firmu.
Získáváme tímto také komplexní
přehled o objemech odběrů
jednotlivých odběratelů a můžeme
tak efektivně zařazovat jednotlivé
odběratele do slevových skupin.
Zde také potvrzujeme odběrateli
expedici jeho zboží.
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modul „upravit úvod“
slouží k editaci úvodní stránky
v příjemném grafickém rozhraní.
Editujeme zde pomocí klasických
nástrojů, na které jsme zvyklí
například z Wordu. Po uložení se
tento obsah zobrazí všem
odběratelům bezprostředně po
přihlášení do systému. Můžete použít i již přednastavené šablony úvodních obrazovek, které jsou
pravidelně doplňovány, a na Vámi vytvořenou úvodní stanu se můžete před jejím uložením podívat
v testovacím režimu, takže případný návštěvník nebude obtěžován případnými nedostatky, či
nedokončením úprav první strany, dokud je opravdu nebudete považovat za hotové.

modul „nastavení“
zatím je v modulu nastavení jen možné tvořit jednotlivé
zákaznické skupiny a nastavovat jim marže.

budoucí vylepšení
Jelikož je náš systém neustále vyvíjen, v budoucnu v tomto
modulu přibudou i možnosti úpravy cen, které teď mohou
provádět jen programátoři systému.
Dále plánujeme do tohoto systému přidat editor, ve kterém si
budete sami moci přidávat a definovat, jednotlivé prodejní
artikly a celkově systém upravit dle vašich představ, třeba na
prodávání úplně jiných produktů, toto zatím mohou dělat jen
programátoři systému.

více informací
o možnostech úprav či přizpůsobení systému Vašim představám získáte na výše uvedených
kontaktech.

děkujeme
za Váš čas, který jste věnovali detailnímu prostudování tohoto dokumentu.
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