ZARZĄDZAJ FIRMĄ

SYSTEM INSIGNUM
MODUŁY SYSTEMU
INSIGNUM to przyjazne i niezawodne oprogramowanie klasy ERP autorstwa firmy INFOVER. System efektywnie
wspomaga zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Najlepszą
rekomendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych
klientów, którzy dzięki niemu zoptymalizowali procesy biznesowe w swoich firmach.
Moduły systemu INSIGNUM mogą pracować samodzielnie lub
jako rozwiązanie w pełni zintegrowane. Wdrożenie INSIGNUM
to najlepszy pomysł na rozwój Twojej firmy.
CO ZYSKASZ WDRAŻAJĄC INSIGNUM?
•
•
•
•

Ujednolicenie systemu zarządzania
Wspólną bazę danych dla całej organizacji
Uporządkowanie struktury organizacyjnej i lepsze zarządzanie
Usprawnienie procesów we wszystkich oddziałach firmy
(punktach sprzedaży)
• Pełen wgląd w bieżącą sytuację finansową firmy
TECHNOLOGIA
INSIGNUM pracuje w architekturze klient-serwer opartej na
bazach danych Microsoft SQL Server. Interfejs użytkownika jest
w pełni zgodny ze standardami Windows. Dzięki opracowaniu
szeregu autorskich komponentów (filtrowanie, wyszukiwanie, edycja, eksport danych) obsługa jest intuicyjna i przyjazna
użytkownikowi. Technologia SQL połączona z odpowiednią
konstrukcją aplikacji zapewnia spójność zapisywanych i przechowywanych informacji. Gwarantuje również pełne bezpieczeństwo danych. Stosowane przez nas bazy są szyfrowane.
W wymianie danych stosujemy standard XML, gwarantujący
– poprzez zapisywanie i sprawdzanie cyfr kontrolnych – pełne
zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w dane.
DOPASOWANIE
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz dużej dbałości o skalowalność systemu informatycznego INSIGNUM,
możemy dopasować go do Państwa indywidualnych potrzeb
i wymagań.

Centrala
Zarządzanie siecią punktów
sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Detaliczna
Obsługa punktu sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Hurtowa
Obsługa pojedynczej hurtowni
i sieci hurtowni.

Finanse i Księgowość
Prowadzenie pełnej księgowości
i zarządzanie finansami firmy.

Środki Trwałe
Ewidencja majątku trwałego, wyposażenia
oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kadry i Płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi, naliczanie
i rozliczanie wynagrodzeń.

eSklep
Sprzedaż przez Internet.

Handel Mobilny
Sprzedaż z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych.

eDokumenty
Zapisywanie, udostępnianie i archiwizowanie
dokumentów elektronicznych.

eArchiwum
Obsługa, obieg, zarządzanie, archiwizacja

Dział sprzedaży INSIGNUM:
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dokumentów elektronicznych.

ZARZĄDZAJ FIRMĄ

MODUŁ eARCHIWUM
INSIGNUM eArchiwum to kompleksowe rozwiązanie
usprawniające obsługę, obieg i zarządzanie elektronicznymi
dokumentami – zarówno księgowymi (np. faktury zakupu) jak
i innymi (np. zamówienia, umowy).

INSIGNUM eArchiwum zapewnia obsługę, zarządzanie, udostępnianie, a także archiwizację dowolnego rodzaju dokumentu, zarówno w wersji papierowej, jak
i elektronicznej. Moduł poprawia prowadzenie dokumentacji i usprawnia dostęp
do informacji, zwiększając efektywność
działania.

Dokument
papierowy

Program świetnie sprawdza się zarówno
w małych, jak i w dużych przedsiębiorDokumenty
księgowe

Kancelaria
sekretariat

stwach.
INSIGNUM FK
eObieg

Jego działanie jest bardzo proste. Dokument w wersji papierowej, który trafia

Poczta e-mail

Pozostałe
dokumenty
INSIGNUM
eArchiwum

do kancelarii bądź sekretariatu, jest skanowany, opisywany i wprowadzany do
systemu, a następnie przekazywany do
archiwum dokumentów papierowych.
Dalszy obieg dokumentu realizowany jest
wyłącznie w formie elektronicznej za po-

Systemy
współpracujące

WebService
eObieg

średnictwem dedykowanej strony www:
eObieg oraz aplikacji współpracujących,
np. INSIGNUM Finanse i Księgowość.

INSIGNUM eArchiwum umożliwia:
• Archiwizację dokumentów papierowych
• Archiwizację dokumentów otrzymanych w postaci
elektronicznej, np. e-mail
• Współpracę z systemem INSIGNUM Finanse i Księgowość
• Obieg dokumentów w wersji elektronicznej - innych niż
dokumenty księgowe
• Konfigurację struktury organizacyjnej firmy w dowolnym
układzie drzewa
• Zarządzanie użytkownikami i ich prawami

Dodatkowo, istnieje możliwość zapisywania do eArchiwum dokumentów otrzymywanych w formie elektronicznej, np.
w plikach PDF. Dokumenty wyszukiwane
są w szybki i bardzo prosty sposób, niezależnie od tego czy firma posiada szeroki
zbiór danych czy też małą dokumentację.
Wdrożenie INSIGNUM eArchiwum to
najlepszy sposób na oszczędność czasu,
pieniędzy i usprawnienie obiegu informa-

Więcej informacji znajdziesz na www.insignum.pl
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cji w Twojej firmie.

