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DYNTELL SOFTWARE
...unde expertiza deschide noi perspective

Vă garantăm că vom asigura continuitatea şi fiabilitatea tuturor 
fazelor deservirii clienţilor, de la prezentarea ofertei, până la 
încasarea banilor.

Puteţi să faceţi ordine printre evidenţele contractelor

Puteţi verifica limita de credit a clientului chiar şi în timpul 
prelucrării comenzii

Puteţi trimite partenerilor oferte ilustrate cu imagini color

Puteţi gestiona într-un mod transparent promoţiile şi 
multitudinea preţurilor

Veţi emite facturi şi facturi de avans care corespund cerinţelor 
UE

Puteţi emite documente în loturi, automat şi programat, 
economisind până la 90% din timp

Puteţi gestiona comisioanele şi reducerile la nivelul articolelor 
şi documentelor

Puteţi beneficia de asistenţă computerizată chiar şi pentru gestionarea reclamaţiilor

Propriul dvs. magazin web integrat, de înaltă calitate, vă produce bani fără eforturi

Procesele de vânzare sunt complet integrate CRM-ului şi celorlalte module ERP

Veţi putea să le prezentaţi chiar şi pe iPad diagramele elaborate în baza statisticilor clienţilor

Puteţi atribui preţuri perioadelor, firmelor sau grupărilor de întreprinderi, articolelor şi grupelor de articole, în mod fix sau în 
funcţie de valoare şi cantitate

Sistemul gestionează comisioanele, mărfurile returnate, vânzarea prin agenţi, contractele cadru

Puteţi vizualiza istoricul articolului în timp ce salvaţi documentul

Puteţi emite facturi în mod regulat, automat, în număr mare

Puteţi importa în sistem documente, dacă acestea sunt accesibile în format electronic

Somaţiile sunt generate în mod automat, dvs. doar hotărâţi dacă le trimiteţi sau nu

Notificările privind penalizările de întârziere sunt generate în baza dobânzilor actuale

Cu acces autorizat puteţi vizualiza oricând operaţiunile arhivate

Comenzile clienţilor pot sta la baza comenzilor către furnizori

Puteţi solicita evidenţa deservirii comenzilor clienţilor

Conexiunea EDI sau portalul B2B pe web vă ajută în schimbul de date cu clienţii

VÂNZĂRI



Angajaţii dvs. pot vinde la faţa locului oriunde şi oricând cu 
ajutorul instrumentelor mobile

Clienţii dvs. pot beneficia de reduceri personalizate, sub 
supraveghere

Vânzătorii dvs. pot lista la faţa locului orice tip de document cu 
ajutorul imprimantei din maşină sau de la brâu

Puteţi comercializa cu succes şi în zone fără acoperire gsm
în vederea gestiunii neîntrerupte puteţi autoriza şi stocuri 
negative

Angajaţii dvs. vor putea efectua numai operaţii pentru care sunt 
autorizaţi

Comercianţii dvs. vor lucra mai eficient şi mai sigur

Modulul de vânzare mobilă al Dyntell.ERP oferă o interfaţă 
(user-friendly) uşor de utilizat. Software-ul este practic independent 
de instrument: poate opera pe diferite tipuri de aparate, telefoane. 
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DYNTELL.SFA 
AUTOMATIZAREA FORȚEI DE VÂNZĂRI

AVANTAJELE VÂNZĂRII MOBILE

Introducere articole

Evidenţa articolelor, societăţilor, categoriilor de preţuri

Încasare

Preluare comenzi

Urmărirea execuţiei comenzilor

Emitere ordine de livrare, facturi

Întocmire chitanţe

Inserarea mai multor documente la o singură chitanţă

Execuţia financiară a documentelor ridicate la punctele de lucru

Gestiunea execuţiei parţiale a documentelor

Urmărirea stocurilor din depozite

Sincronizarea datelor cu calculatorul central

Listarea documentelor în mai multe exemplare

Lista topurilor (articole, clienţi).

CU AJUTORUL SISTEMULUI DYNTELL.SFA PUTEŢI REALIZA URMĂTOARELE


