Променете начина,
по който правите бизнес

Съвсем нов свят
от възможности
Нарастващото приемане на нови технологии
драстично променя лицето и темпото на бизнеса.
Организациите трябва да променят своите бизнес
модели и спешно да се адаптират към новата пазарна
реалност. Поведението, ценностите и очакванията на
клиентите се променят бързо, изисквайки по-голямо,
специално преживяване във всяка точка на контакт.

За да се ускори растежът, бизнес трансформацията е наложителна и
Cloud е в основата, променяйки съществено начина, по който
предприятията оперират и доставят стойност на клиентите.

Нови конкуренти стъпват на сцената, установявайки
нови индустриални стандарти в гъвкавостта на
бизнеса, отзивчивостта и оперативната ефективност.
Ускорете вашите бизнес дейности, процеси и
компетенции, за да се възползвате изцяло от
възможностите на цифровите технологии. Използвайте
интелигентна платформа за трансформация на бизнес,
която може да ви помогне да генерирате нови потоци
от приходи, да повишите ефективността на разходите и
да намерите нови начини да доставите стойност на
клиентите.

Soft1 Cloud ERP серия 5
Изцяло новата Soft1 Series 5 включва целия опит на
най-иновативната Cloud ERP платформа на пазара,
задавайки темповете за по-бърз, интелигентен и
по-икономичен оперативен модел. Проектиран да
увеличи човешката ефективност чрез обширен набор от
иновативни технологии, Soft1 Cloud ERP Series 5
осигурява стойност, която отваря пространството за
истинска бизнес трансформация.
Изградена на мощната платформа Soft1 Cloud, новата
серия Soft1 беше преосмислена отначало, от
потребителския интерфейс до софтуерната
архитектура. Засилен с многобройни подобрения и
захранван с нови функции и усъвършенствана
функционалност, той попълва пропастта между
компютрите, умните устройства и мрежата в
по-интуитивно и познавателно потребителско

Обслужва повече от
4.500 инсталации на SaaS
23.000 потребители

Следващото поколение

10,2 милиона искания

Облачни характеристики и надеждност

400 GB Трансфер на данни

всеки ден…

С повече от 4.500 регистрирани инсталации, Soft1 Cloud
технологиите наистина революционизират начина, по
който се прави бизнес. Предлага се като софтуер като
услуга, Soft1 Cloud ERP Series 5 дава възможност на всяка
компания да използва цялостна ERP система и да изпита
значителни икономии на разходи от първия ден!
Тъй като е напълно конфигурируем и разширяващ се,
Soft1 Cloud ERP Series 5 напълно се приспособява към
вашите бизнес нужди, което ви позволява да управлявате
по-добре всяка част от операциите си, да разширите
обхвата на бизнеса си и да упълномощавате служителите,
партньорите и сътрудниците си да предоставят
изключителни услуги на клиентите всеки път.

Работейки на платформата Microsoft Windows Azure, Soft1
Cloud ERP Series 5 ви предлага спокойствие със своето
несравнимо ниво на сигурност, мониторинг на мрежата,
архивиране и възстановяване при бедствия.
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Представяме ви Soft1 Business Automation Machine (B.A.M),
бизнес мозъкът, който комуникира, решава и действа
проактивно за потребителите. С Soft1 B.A.M всяка ERP
операция може да бъде част от бизнес процес и да
функционира с лекота и последователност. В допълнение,
EVA - цифров личен асистент с познавателни възможности комуникира, ръководи и помага на потребителите да
изпълняват ежедневните си дейности по наистина
трансформационен начин.
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Безгранична
свързаност
Проектиран да поддържа безпроблемното сътрудничество с
всеки софтуер на трета страна, приложна платформа или
банкова система, Soft1 Cloud ERP Series 5 разширява бизнес
възможностите и дава възможност на организациите да
постигнат повече. Работейки като наистина отворена
платформа, Soft1 Cloud ERP Series 5 преодолява всички
разлики, произтичащи от софтуера, платформата или
технологиите, без големи предварителни и текущи
инвестиции.
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Soft1 Cloud ERP Series 5 безпроблемно разширява мощните си
възможности на всяко интелигентно устройство, като
революционизира начина на работа на ръководителите и
екипите, свързването и взаимодействието с клиенти,
доставчици и бизнес партньори. Софтуерните решения за
мобилност на Soft1 работят в напълно контролирана и
сигурна среда, което позволява на компаниите да разчитат на
единна контролна точка за управление на мобилни
приложения и устройства.
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Partners’ Engagement

Безпроблемно
сътрудничество
Облачните услуги ECOS безпроблемно работят със Soft1 Cloud
ERP Series 5, което позволява на всеки бизнес да автоматизира
и моделира критични процеси. С облачните услуги на ECOS
можете да се свържете с всички ваши клиенти, доставчици и
бизнес партньори за нула време и ефективно да подкрепите
автоматичния обмен на електронни данни и документи в
реално време.

Мисли като
Поддръжка на AI и машинно
обучение

Мобилност на
предприятието

Счетоводство
и Финанси

Търговска
дейност

Управление на
веригата за доставки

Управление на
Човешки Ресурси & ТРЗ

Генерална книга

Продажби управление
Клиенти управление

Планиране на веригата
за доставки

Управление на заплащането

Дълготрайни активи
Приходи управление

Доставчици

Разходи управление

Длъжници и кредитори

Бюджетиране

Покупки управление

Прогнози

Екип управление

Дължима сметка

Мулти-валута

Вземания

Доставна себестойност

Парично управление

Изходяща себстойност

Плащания управление

Бизнес единици

Кредитни карти

Политики за ценообразуване

Разплащателни плащания

Кредитни политики

Отчитане на разходите

Консолидирани отчети

Факторинг

Анализ на
Приходно-Разходни Центрове

Анализ на ABC
Международни
счетоводни стандарти

Интеграция на EDI
Одобрения

Управление на покупки
Управление на поръчки
Управление на инвентар
Управление на склад
Управление на
обществени поръчки.
Доставка и получаване
Доказателство за доставка
Поток от материали
Прогнозиране на търсенето

Управление на служители
Трудови отношения
Колективни споразумения
Социално осигуряване
управление
Прогнозиране на заплатите
Флот управление
Одобрения
Политики
Пътни разходи

Планиране на мрежата

Анализ на Приходно-Разходни
Центрове (ABC)

Материално планиране

Ползи на Администрация

Управление на
върнати поръчки

Работен дневник управление

Проследяване на партида
Баркодове

Работно време управление
Оценка на изпълнението
Поддържане на съответствие

Отваряне на елементи

Инсталации и договори

Сценарии на работния процес

Споразумения за услуги

Дизайнер на отчети

Услуга Обаждания

Анализ на Приходно
-Разходни Центрове (ABC)

Бърз репорт

Услуга Планиране

Интеграция на EDI

Набиране на служители
управление

Печалби и загуби

Услуга Папки

Одобрения

Бързи Репорти

Балансов отчет

Договори

Сценарии на работния процес

Семинари за оценки

Международни транзакции

Сайт за включване /
изключване на услуги

Сигнали

360 Оценяване

Свързани документи

Награди и признания

Одобрения
Сигнали
Свързани документи

Интеграция на Call Center
CRM услуга
Билетна система
Проект управление
Договори за сервизна
поддръжка
Маршрутно управление
Управление Резервни части
Склад и Материални разчети
Диспечерска услуга
Ауторизиране на
връщане на материали
Дело управление
Време и разходи управление
Сценарии на работния процес
Сигнали
Свързани документи

Управление на транспорт

Самообслужване
на служителите

Санкции
Цели и Резултати
Сценарии на работния процес
Сигнали
Свързани документи

Бизнесмен
Облачно изпълнение от
следващо поколение

Всяко
сътрудничество

IoT
свързаност

Търговия на едро
и дистрибуция

CRM Продажби
и услуги

Управление на
производството

Управление
на дребно

Управление на Инвентар

Кампании управление

Управление на Склад

Клиент управление

Спецификации на
производството

Докосващ екран за
търговия на дребно

Управление на Материали

Проучвания управление

Производствени разходи

Вариации на артикулите

Управление на Поръчки

Екип Продажби управление

Гаранции

Попълване на запасите

Колектори

Съпътстващи продукти и
странични продукти

Ежедневно маршрутизиране

Управление на
потенциални клиенти

Фактуриране
Диспечерски
Автоматизирани пратки
Предпочитания за доставка
Изпълнение на поръчки
Обратни поръчки
Интеграция на превозвача
Приложение за мобилни
продажби
WMS – Управление на
складова система
- приложение
Баркодова система
Интеграция на EDI
Продажби и поръчки
за доставка
Одобрения
Прогнози за търсенето
Серийни номера
Лотове транзакции
Групови комплекти
Политики за ценообразуване
Кредитни политики и контрол
Мултивалута

Поръчки за продажби
Мърчандайзинг

Поръчки за продажби
Планиране на материалните
ресурси
Политики за ценообразуване

Наличност на склад
Цвят, размер и сезон
Групови комплекти

Маршрутизация на
производството

Процес на пренареждане

CRM услуга

Фактуриране

Билетна система

Управление на отпадъци

Политики за ценообразуване

Управление на проекти

Прогнози

Договори за сервизна
поддръжка

Инвентар управление

Анализ на Приходно-Разходни
Центрове (ABC)

SMS кампании

Маршрут управление
Резервни части управление
Склад и Материални разчети
Диспечерски
Връщане на разрешение
за материали
Дело управление
Време и разходи управление
Ресурси управление
Ежедневно маршрутизиране
Заявки на клиенти
Географски зони
Одобрения
Сценарии на работния процес

Местоположения на запасите
Лот транзакции
Серийни номера
Производствени поръчки

Множество магазини

Управление на процеси

Кредитни карти

Съответстващи артикули

Безконтактни транзакции

Цвят, размер и сезон

Подаръчни картички

LIFO - FIFO

Лоялност

Групови комплекти
Сметки за материали
(основен, алтернативен)

Автоматично изчисляване
на данъка

Суровини и опаковъчни
материали Управление

Одобрения

Доставна себестойност

Интеграция в уеб поща

Фактуриране

Изходяща себстойност

Услуги и техници

Специални данъци

Прогноза за разходите

Дизайнер на отчети

Задължения

Анализ на Приходно-Разходни
Центрове (ABC)

Разширено отчитане

Автоматично изчисляване
на данъка

Свързани документи

Онлайн / офлайн операция
Баркод и етикети

Диспечерски

Сценарии на работния процес

Мултивалута

Анализ на Приходно-Разходни
Центрове (ABC)

Сигнали

Приложение за мобилни
продажби

Мулти - Сайт

Интеграция на Call Center

Цвят и размер

LIFO - FIFO

Мулти-Фирма

Индустриални разходи

Повтарящи се транзакции

Свързани документи

Местоположения на запасите

Сметки от материал

Анализ на Приходно
-Разходни Центрове (ABC)

Сигнали

Инвентар Управление

Доставка

Одобрения
Сценарии на работния процес
Сигнали
Свързани документи

Пощенски / SMS кампании
Сценарии на работния процес
Сигнали
Свързани документи

Greece

Cyprus

Athens: 8 Achilleos & L. Katsoni str., 176 74, Kallithea, Attica
Τ: +30 211 10 22222, F: +30 210 9484094

Limassol: Arch. Makariou III Av. & Nikolaou Gyzi str. 2,
Olympia Business center off. (1st Floor), 3060
Τ: +357 25 561356, F: +357 25 561359

Thessaloniki: Ganas & Ganas Building Complex (Building B2,
3rd Floor), 6th klm Thessaloniki – Thermi, 57 001, Thermi, Thessaloniki
Τ: +30 2313 084200, F: +30 2310 334639

Nicosia: Vasilissis Freiderikis 33 Str., Palais D’ Ivoire House,
2nd floor – office 201), 1066, Nicosia
Τ: +357 25 561356, F: +357 25 561359

E: info@soft1.eu, www.soft1.eu

E: info@softone.com.cy, www.softone.com.cy

Bulgaria

Romania

Sofia: 4-6, Lyubata Str., floor 4, office 10, 1407
Τ: +359 700 20 715

Bucharest: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1
T: +40 212 24 3925

E: info@softone.bg, www.softone.bg

E: info@softone.ro, www.softone.ro

