Verslo valdymo sistemos 9o galimybės ir moduliai

Modulio pavadinimas

Trumpas aprašymas

Darbo užmokesčio modulis

Pilnas įrankių rinkinys skirtas patogiai apskaičiuoti darbo
užmokestį darbuotojams. Modulis leidžia detaliai aprašyti
darbuotojo informaciją jo kortelėje: etatą, mėn.
atlyginimą, ligos pašalpos kompensaciją ir kt.

E-prekybos modulis

Duomenų
apsikeitimas
su
populiariausiomis
e-komercijos platformomis. Verslo valdymo sistema 9o
turi galimybę keistis prekių informacijos, likučių
duomenimis
su
populiariausiomis
e-prekybos
platformomis, tokiomis kaip: Woocommerce, Prestashop,
Verskis.lt, Shopify, Opencart, Magento.

Buhalterinės apskaitos
modulis

Platus buhalterinės apskaitos duomenų vedimo įrankių
rinkinys, skirtas sklandžiam apskaitos vedimui ir
valdymui:
● Didžioji knyga. Tai – ūkinių operacijų visuma. 9o
programa suteikia išskirtines galimybes intuityviai
sudengti PVM, nurašyti būsimųjų laikotarpių
sąnaudas, uždaryti finansinius metus ir kt.
● Finansinės atskaitomybės teikimas. Finansinių
metų uždarymas, balansas bei pelno/nuostolio
ataskaitos ir kt.
● Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto kortelių
kūrimas, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, ilgalaikio
turto vertės padidinimo dokumentai ir kt.
● Atsargų
apskaita. perkėlimo,
nurašymo,
inventorizacijos dokumentai.
● Ataskaitų teikimas. Rankinis bei automatinis
I.SAF ir I.VAZ rinkmenų perdavimas į VMI
I.MAS sistemą, naudojant VMI žiniatinklio
paslaugą, Sodros ataskaitų teikimas ir kt.

Lipnių etikečių spausdinimo
modulis

Modulis suteikia galimybę spausdinti lipnias prekių
etiketes tiesiai iš 9o verslo valdymo programos.
● Norimo lipduko šablono pasirinkimas;
● Lipduko šablono keitimas/papildymas QR kodu,
brūkšniniu kodu, nuotraukomis ir kt.
● Galimybė spausdinti lipdukus ant A4 lapo
formato.

Skolų administravimo modulis

Vietų modulis

● Skolų priskyrimas tiekėjui ar klientui. Paprastas
ir greitas skolos priskyrimas. 9o programa
automatiškai sukuria pirkimo arba pardavimo
dokumentą nurodytai skolos ar permokos sumai ir
automatiškai sukuria komentarą ateičiai, kuriame
nurodyta, kad šis dokumentas yra skolai.
● Automatinis skolų priminimas. Programa 9o
suteikia galimybė automatiškai siųsti skolų
priminimus per amazon el.pašto tvarkyklę.
● Ataskaitos. Skolų ataskaita pagal datą, pagal dok.
tipą, pagal dokumentus ir kt.
Verslo valdymo sistemos 9o vietų modulis suteikia
patogią galimybę keisti prekių vietas.
● Vietų dokumento sukūrimas pirkimo arba
pardavimo dokumentų lange;
● Prekių pasirinkimas;
● Paėmimo ir padėjimo vietų nurodymas;
● Galimybė keisti serijų numerius;
● Galimybė peržiūrėti pardavimų istoriją ar jau
sukurtas prekių vietas.

Importo/eksporto modulis

● Banko mokėjimų importas. Galimybė importuoti
bankinius mokėjimus iš pasirinktų bankų. Importo
metu programa importuos mokėjimus į mokėjimų
pavedimo langą.
● Banko mokėjimų eksportas. Programa suteikia
galimybę eksportuoti dokumentus į bankines
sistemas.
● Mokėjimų ataskaitos. Išsamios ataskaitos apie
mokėjimus, mokėjimų pavedimus ir kt.

GPAIS modulis

● GPAIS gaminių ir pakuočių įvedimas.
Galimybė aprašyti bendrinę produkto informaciją,
tokią kaip produkto tipą, srauto registracijos ID,
numatytą gavimo bei veiklos būdą. Detalus
produkto
pakuotės
aprašymas:
pakuotės
pavadinimas, kategorija, rūšis, svoris ir kt.
● GPAIS pardavimų eksportas. Paprastas įrašo
informacijos aprašymas bei greitas pardavimo
dokumentų eksportas į GPAIS sistemą
● GPAIS ataskaitos. Išsamios GPAIS įrašų,
pakuočių bei produktų ataskaitos.

Venipak modulis

Intuityvus Venipak pristatymo paslaugos užsakymas
verslo valdymo programoje 9o. Programa suteikia
galimybę sukurti dokumentą, kuriame automatiškai
registruojamas kurjerio iškvietimas.

● Galimybė stebėti siuntų užsakymo statusą.
● Galimybė pridėti reikiamą siuntų kiekį.
● Galimybė detaliai aprašyti kiekvienos siuntos
informaciją.
● Galimybė atspausdinti sukurtas siuntinių etiketes
tiesiai iš programos.
Tiesioginio pardavimo
modulis

Tiesioginio pardavimo modulis leidžia atlikti pardavimą
ir išrašyti sąskaitą-faktūrą iš kasos realiu laiku. Galima
patikrinti, kokie prekių likučiai, kuriose vietose, kokie jų
kiekiai.

Gamybos modulis

Gamybos modulis leidžia organizuoti gamybą ir sekti
gamybos užsakymų eigą.
● Naujų gaminių sukūrimas: unikalaus kodo,
pavadinimo, vieneto, grupės aprašymas.
● Klasifikavimo specifikacijų (BoM) kūrimas,
naudojamų žaliavų kiekių aprašymas;
● Galimybė užsakymuose pridėti sukurtus gaminius,
kurie dalyvauja užsakymų dokumentuose.
● Kompleksiniai užsakymai suteikia galimybę
sukurti užsakymo dokumentą, kuriame galima
pridėti begalę prekių.

Apsikeitimo su išorinėmis
sistemomis modulis

9o suteikia galimybę keistis duomenimis su kitomis
išorinėmis sistemomis.
● VMI I.MASautomatizuota integracija.
● Rankinis bei automatinis I.SAF ir I.VAZ
rinkmenų perdavimas į VMI I.MAS sistemą,
naudojant VMI žiniatinklio paslaugą.
● Banko pavedimų importas/eksportas.

CRM

CRM modulis verslo valdymo programai 9o.
● Komercinių pasiūlymų registracija;
● Užduočių kolegoms dedikavimas;
● Darbų būsenų stebėjimas.

Paysera modulis

Verslo valdymo sistemos sujungimas su Paysera.
Patikimo ir patogaus pinigų surinkimo bei efektyvaus
sąskaitų apmokėjimo galimybė.

SSL sertifikatas

SSL sertifikatas – elektroninis apsaugos raktas, skirtas
užtikrinti svetainės duomenų saugumą. Tai – patikimas
svetainės tapatybės nustatymo ir tarp kliento ir serverio
siunčiamų duomenų užšifravimo įrankis.

