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INWESTYCJA W INNOWACJE
Rozwój technologii informatycznych zrewolucjonizował funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zjawisko to obserwujemy zarówno na przykładzie
zarządzania produkcją stolarki otworowej, jak również w aspekcie handlowym. Oprogramowanie firmy Sadowski Software tworzy system
umożliwiający wdrożenie spójnej organizacji sprzedaży opierając się na internetowej komunikacji pomiędzy producentem a przedstawicielami handlowymi.

wości Użytkowych czy Paszport Energetyczny, a także etykieta na
wyrób gotowy opatrzona znakiem CE, są potwierdzeniem, że dany
produkt spełnia wymogi ściśle określone przez Unię Europejską. Komfort pracy z oprogramowaniem zwiększają dodatkowo inteligentne
komponenty, których zadaniem jest automatyczne pobieranie ze
zleceń wszystkich potrzebnych informacji oraz umieszczanie ich
w żądanym miejscu na dokumencie. Przygotowane w ten sposób
certyfikaty mogą zostać zamieszczone w formie elektronicznej na
witrynie internetowej przedsiębiorstwa. Jest to rozwiązanie respektowane przez Unię Europejską, pozwalające klientom w łatwy i szybki
sposób uzyskać do nich dostęp.
Jak usprawnić zarządzanie sprzedażą?
Oprogramowanie umożliwia zarządzanie nie tylko procesami
produkcyjnymi, lecz również sprzedażą. Stolcad Professional oraz
rozwiązania informatyczne przeznaczone dla pośredników handlowych tworzą razem doskonale skorelowaną platformę do pracy.
Dzięki temu producent stolarki otworowej ma do swojej dyspozycji
w pełni funkcjonalny system produktów, którego centrum stanowi
Stolcad Professional. Wiąże się z tym możliwość sprawowania pełnej kontroli nad tym, jakie dane przekazywane będą do programów Dealer oraz aplikacji Stolcad Mobile, a także decydowania
o wyborze technologii i metodzie wyceny. Zdalne zarządzanie programami handlowymi jest rozwiązaniem zapewniającym nie tylko
wygodę, lecz również sprawniejszą komunikację z pośrednikami
sprzedaży.

Zastosowanie jednolitego systemu oprogramowania przemysłowego, którego komponenty będą się nawzajem uzupełniać to klucz do
sukcesu. Nowoczesne rozwiązania informatyczne oferowane przez
firmę Sadowski Software znajdują zastosowanie w produkcji okien,
drzwi oraz rolet, umożliwiając przy tym kompleksowe zarządzanie
nie tylko pracą całego przedsiębiorstwa, lecz również siecią punktów handlowych.
Kompleksowe rozwiązania IT
Oprogramowanie Stolcad Professional to potężne i zarazem wygodne narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie produkcją i dystrybucją. Bogaty wachlarz funkcjonalności dostępnych
w standardzie uzupełniają liczne moduły dodatkowe, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób dostosować oprogramowanie do indywidualnych potrzeb swojej firmy. Stolcad Professional
to rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorstw wyspecjalizowanych
w konkretnym obszarze branży (np. tylko okna lub ścianki działowe), jak też dla firm konsekwentnie poszerzających swoją ofertę
o takie produkty, jak drzwi czy rolety oraz dodatki. Ponadto możliwość indywidualnego przygotowania szerokiej gamy sterowników
zapewnia kompatybilność oprogramowania ze wszystkimi – nawet
najnowszymi na rynku – typami maszyn do obróbki stolarki PVC,
drewnianej i aluminiowej.
Umiejętne planowanie
Funkcjonalności systemu Stolcad Professional umożliwiają przeprowadzenie użytkownika przez wszystkie etapy planowania produkcji – począwszy od oszacowania, jakie materiały będą potrzebne,
następnie ustalenie terminu zamówienia tych komponentów, określenie prognozowanej daty rozpoczęcia a także ukończenia produk-

cji, aż po zorganizowanie transportu. Dodatkowo, dzięki połączeniu
z programami typu ERP, możliwe jest również zaplanowanie wydatków związanych z zakupem potrzebnych komponentów. Ponadto
Stolcad Professional umożliwia zaplanowanie nie tylko produkcji,
lecz również sprzedaży. Informacje o prognozowanych datach rozpoczęcia oraz ukończenia produkcji przekazywane są do programu
Dealer oraz aplikacji Stolcad Mobile. Na tej podstawie, pośrednicy
handlowi mogą podejmować decyzje związane ze sprzedażą oraz
udzielać dokładnych informacji klientom.
Nowoczesne zarządzanie
Przedsiębiorstwa korzystające z oprogramowania Stolcad Professional zyskują usprawniony przebieg procesu produkcyjnego oraz
łatwiejszą koordynację poszczególnych jego etapów. Wykorzystanie
technologii odczytu danych z kodów kreskowych pozwala na wdrożenie produkcji „bezpapierowej” oraz ułatwia przepływ informacji
pomiędzy różnymi etapami produkcji. Dane rejestrowane przez system na podstawie odczytu z kodów kreskowych są wyświetlane na
terminalach i spersonalizowane pod konkretne stanowiska pracy.
Zapewnia to m.in. zdalną rejestrację wszystkich przychodów i rozchodów produktów. Czytniki dalekiego zasięgu są także wykorzystywane w celu kontroli kompletności transportów. Oprogramowanie
pomaga również w rozliczaniu pracowników metodą akordową
dzięki umieszczeniu kodów kreskowych na indywidualnych identyfikatorach.
Certyfikaty jakości produktów
Użytkownik oprogramowania Stolcad Professional może sprawnie
wygenerować certyfikaty obowiązujące na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Takie dokumenty jak Deklaracja Właści-

Wszystko zaczyna się od oferty
Podstawą realizacji sprzedaży produktów – okien, drzwi czy rolet – jest odpowiednio wykonana oferta. Stolcad Professional na
podstawie wykonanej wyceny a także wszelkich parametrów
konstrukcji automatycznie sporządza gotową ofertę, którą można
od razu wydrukować lub zapisać. Wygląd oferty jest edytowalny
dzięki możliwości wgrania elementów graficznych. Stolcad Professional, umożliwia wykonanie oferty nie tylko w języku polskim.
Poprzez dodatkowe funkcjonalności, oprogramowanie ułatwia
przygotowywanie ofert dostosowanych do współpracy z klientami
zagranicznymi. Kluczowa jest tutaj możliwość stworzenia uniwersalnej językowo bazy technologicznej, na podstawie której oferty
są automatycznie tłumaczone na wybrany język obcy. Dodatkowo, wszystkie figurujące w zleceniu ceny są wyświetlane w przeliczeniu przez obowiązującą w danym kraju walutę, a także stawkę
podatku VAT.
Mobilne ofertowanie? To możliwe!
Sporządzanie ofert handlowych staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej
dynamiczne dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych. Aplikacja
Stolcad Mobile to przykład nowoczesnego spojrzenia na oprogramowanie służące m.in. do zarządzania zamówieniami, tworzenia
ofert a także kontaktu z klientami. Generowanie ofert w formacie
PDF przy pomocy urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon czy
tablet, jest jednym z podstawowych zastosowań aplikacji. Dzięki korelacji z oprogramowaniem Stolcad Professional, podczas wykonywania oferty użytkownik aplikacji ma do dyspozycji komplet informacji dotyczących zlecenia – takich, jak np. faktycznie obliczone
parametry objęte normą zharmonizowaną. Oferta wykonana przy
użyciu Stolcad Mobile zawiera przejrzystą listę towarów wraz z ich
rzeczywistym zdjęciem oraz dodatkowymi informacjami handlowymi. Unikatową funkcjonalnością jest możliwość ręcznego podpisywania ofert na ekranie urządzenia mobilnego przy użyciu rysika.
Dzięki temu dalsza realizacja zlecenia odbywa się na podstawie
oferty z akceptacją klienta – bez konieczności dostarczania papierowej wersji.

Ułatwienie dla handlowca
Innym rozwiązaniem przeznaczonym dla pośredników sprzedaży
jest program Dealer, dostosowany do potrzeb punktów handlowych
i zarządzania kanałami dystrybucyjnymi. Praca programu Dealer
oparta jest na danych technologicznych uprzednio przesłanych
z systemu Stolcad Professional. Wynikają z tego obopólne korzyści
– i dla producenta i dla handlowca. Pośrednik sprzedaży ma gwarancję poprawności użytkowanej technologii, a tym samym zyskuje
możliwość zaprojektowania konstrukcji, którą cechuje nie tylko atrakcyjność wizualna, lecz również technologiczna poprawność. Producent zaś zyskuje pewność, że konstrukcje oferowane przez pośredników sprzedaży zbudowane są wyłącznie z takich elementów, które
są przez niego stosowane. Dotyczy to m.in. szkła, okuć oraz profili.
Jest to możliwe dzięki funkcji kontroli nad dostępnością poszczególnych elementów – jeśli producent nie chce, by część z nich była
używana, może po prostu wyłączyć ich widoczność w programie
handlowym.
Zarządzanie siecią punktów handlowych
Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji stolarki otworowej
często decydują się na rozbudowanie stacjonarnego działu handlowego o niezależne punkty sprzedaży – nie tylko w Polsce, lecz
również poza granicami kraju. Odpowiedni sposób zarządzania
rozbudowaną siecią punktów handlowych zapewnia duży komfort
pracy, co dodatkowo składa się na pełne wykorzystanie potencjału oraz sukces firmy. Dlatego też zinformatyzowana sieć sprzedaży
w aspektach zarówno ilościowym, jak i jakościowym stanowi kluczowy element rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Wyposażenie
punktów handlowych w programy Dealer i Stolcad Mobile pomaga
w optymalnym zorganizowaniu pracy, a także szybkim i bezproblemowym komunikowaniu się z partnerami handlowymi, bez względu
na dzielącą ich odległość geograficzną. Płynny przepływ informacji
pomiędzy oprogramowaniem Stolcad Professional a programami
handlowymi umożliwia zarówno producentowi jak i pośrednikom
sprzedaży sprawny kontakt na wszystkich etapach realizowania
transakcji.
W XXI wieku era korzystania z wielu różnych programów ustępuje
miejsca nowoczesnym rozwiązaniom – dziś można zarządzać całym
procesem produkcji przy pomocy jednolitego systemu oprogramowania. Rozwiązania informatyczne zaprezentowane w niniejszym
artykule tworzą razem niezwykle funkcjonalne narzędzie poprawiające efektywność pracy na każdym jej etapie. Przy jego pomocy
każdy, nawet najmniej zaawansowany w dziedzinie informatycznej
użytkownik jest w stanie samodzielnie utworzyć profesjonalną ofertę,
kompleksowo zaplanować całą produkcję a następnie efektywnie
zarządzać jej przebiegiem. Zintegrowana współpraca oprogramowania Stolcad Professional z programem handlowym Dealer oraz
aplikacją Stolcad Mobile dodatkowo zapewnia wygodę podczas
zarządzania sprzedażą.
Dokładniejszych informacji na temat oprogramowania firmy
Sadowski Software chętnie udzieli zespół kompetentnych doradców dostępny pod numerem telefonu: 56 642 66 33, bądź adresem
e-mail: stolcad@stolcad.pl.
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