Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.
Αλλάξτε και εσείς τον τρόπο που
λειτουργεί η επιχείρησή σας.
Οδηγήστε την στον κόσμο των
Cloud εφαρμογών SaaS.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια

σύνδεση στο internet.
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Τι είναι

Μια ολοκληρωμένη οικονομική

Είναι ένα πλήρες σύστημα για τη διαχείριση επιχειρήσεων
εισαγωγής και χονδρικού ή λιανικού εμπορίου, στο χώρο του
αυτοκινήτου, των μοτοσυκλετών, των αγροτικών οχημάτων,
των λεωφορείων, των φορτηγών κλπ

εμπορική και CRM σουίτα, για τον

Τι καλύπτει

με μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη.

κλάδο των εμπόρων αυτοκινήτων
μέσω internet

Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για :
 την Έκθεση,
 το Συνεργείο,
 τα Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ,

Μειώστε το κόστος σας για
Πληροφορική μέχρι και 80%.

 τις Αποθήκες και

Απαλλαγείτε από κάθε αγορά και

 τις Εγγυήσεις.

εγκατάσταση λογισμικού.

Πέρα από αυτά περιλαμβάνει λειτουργικότητα CRM και
λειτουργικότητα για ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση
καθώς και έκδοσης των απαραίτητων φορολογικών και
λογιστικών καταστάσεων.
Πως λειτουργεί
Λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω
internet και παρέχεται με την μορφή του SaaS-Software
as a Service.

Ασφαλής πρόσβαση από οπουδήποτε
και οποτεδήποτε.

Λειτουργικότητα
Έκθεση
 Διελεύσεις
 Προσφορές για Πώληση
Καινούργιου ή Μεταχειρισμένου
 Αγορά Μεταχειρισμένου
 Παραγγελίες
 Λειτουργίες Pre-Sales και After
Sales

Συνεργείο






Διαχείριση Ραντεβού
Εντολές Συνεργείου
Διαχείριση Χρόνου Μηχανικών
Διαχείριση Ειδικών Συμφωνιών
Καταχώρηση και Έκδοση
Παραστατικών

Ανταλλακτικά Αξεσουάρ
 Διαχείριση Κωδικολογίων και
Τιμοκαταλόγων
 Παραγγελίες
 Αυτόματη δημιουργία
Προτάσεων Παραγγελίας
 Προσφορές

Αποθήκες
 Διαχείριση Ανταλλακτικών
 Έλεγχος Αποθήκης
 Αντικαταστάσεις με άλλους
κωδικούς
 Μαζική Συντήρηση
Μπορούμε
να σας τοήεπιδείξουμε
Τιμοκαταλόγων
Καμπανιών
και
να
σας
το
αποδείξουμε….
 Βιβλίο Αποθήκης
 Απογραφές
 Σύνδεση με συστήματα τρίτων

Εγγυήσεις
 Καταγραφή Συμπτωμάτων,
Βλαβών και Εργασιών
 Επικοινωνία με Εισαγωγέα και
Εργοστάσιο
 Σύνδεση με Συνεργείο

Γιατί να το επιλέξετε
 Είναι ένα ευέλικτο σύστημα που
επιτρέπει την άμεση συνεργασία
και επικοινωνία μεταξύ όλων
των καναλιών του δικτύου σας.
 Σας συνδέει με τους
συνεργάτες, τους προμηθευτές
και τους πελάτες σας.
 Έχετε πρόσβαση σε αυτό
οποτεδήποτε και από
οπουδήποτε μέσω web.
 Διαχειρίζεστε από ένα κοινό σημείο
όλες τις επαφές του πελάτη σε
οποιοδήποτε κανάλι της
επιχείρησής και βελτιώνετε την
ικανοποίηση του.
 Μειώνετε το κόστος
επικοινωνίας από την εξάλειψη
φαξ και τηλεφώνων
 Βελτιώνετε τους χρόνους
παράδοσης στις παραγγελίες των
πελατών σας και μειώνετε τις
ανάγκες σε αποθέματα.

Το προϊόν E-ON RIX (Retail
Internet Exchange) έχει
βραβευθεί ως Best Industry
Solution στα Lotus Awards
2008 και έχει πιστοποιηθεί
από την IBM με SaaS
(Software-as-a-Service)
Specialty.

 Βελτιώνεται η παραγωγικότητα
των υπαλλήλων σας μέσω της
πρόσβασης σε τυποποιημένες real
time διαδικασίες.
 Έχετε άμεση on-line
πληροφόρηση και καταστάσεις.
 Σας απαλλάσσει από "χάρτινα"
στοιχεία ή ανομοιογενή
ηλεκτρονικά αρχεία
 Τυπώνετε τιμολόγια και
προσφορές σε κοινό χαρτί Α4
και μειώνετε το κόστος για
προτυπωμένα έντυπα.
 Σας απαλλάσσει από αγορές,
εγκαταστάσεις, συντηρήσεις,
αναβαθμίσεις λογισμικού

Η σουίτα εφαρμογών E-ON
RIX Business, Financials &
CRM, ανήκει στην οικογένεια
“cloud” εφαρμογών SaaS
της E-ON INTEGRATION
με τη διακριτική ονομασία
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