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PR články:

Smartdata - nový Mobilní obchodní zástupce 2.1

Společnost Smartdata s.r.o připravila novou verzi svého
nástroje pro mobilní podporu obchodních týmů. Moderní
aplikace je určena pro účinné nastavení procesů pro
efektivní práci obchodníků v terénu a obsahuje také celou
škálu nepostradatelných nástrojů pro jejich samostatnou
práci. Díky bezdrátovému připojení k Internetu mohou
obchodníci bezpečně pracovat s aktuálními firemními daty.
Šetří tím čas a finanční prostředky nejen vlastní firmy, ale i
zákazníka, což se příznivě projevuje v dosahovaných
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Novinky ve verzi 2.1
Mezi nejzásadnější změny patří plná podpora operačního systému Windows
Mobile 5.0. Změněn byl pohled na „Sklad“, který byl vylepšen a měl by
zajistit větší přehlednost i zvýšení intuitivnosti ovládání. Další užitečnou
novinkou jsou online reporty, které lze vytvářet a prohlížet přímo v PDA
nebo komunikátoru s připojením k Internetu. Pro vybrané firemní informační
systémy (IS) jsou předpřipravené integrační rozhraní. To ocení zejména
uživatelé IS HELIOS Orange, WinHorry, SeZam a dalších.

Průměrné hodnocení: 5
Účastníků: 1
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Hlasovat

Možnosti
Vytisknout článek
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Zaměstnání v IT
Softwarová společnost
KVADOS nabízí profesní
uplatnění nejen analytikům
a programátorům.
Informujte se!

Recenze 2008

O aplikaci
Aplikace je vytvořena v moderním prostředí Microsoft .NET a využívá
výkonných databázových prostředků MS SQL Server. Robustní, ale pružné
řešení nabízí snadnou integraci s řadou firemních systémů i možnosti
individuální nastavitelnosti podle představ zákazníka. Implementace je
možná pro malé firmy od 5ti uživatelů, až pro relativně velká řešení s 300
aktivními klienty. Jednou z hlavních vlastností systému Mobilní obchodní
zástupce 2.1 je jednoduchost a rychlost obsluhy. Při vývoji produktu byl
také brán zřetel na požadavek nízkých nároků na zaškolení uživatelů obchodníků.
Vzhledem k možnostem využití bezdrátového přenosu dat byl kladen značný
důraz na bezpečnost. Veškerá komunikace je zabezpečena použitím
šifrovaného protokolu HTTPS.

http://palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=186

16.1.2008

Smartdata - nový Mobilní obchodní zástupce 2.1 - Palmserver.cz

Page 2 of 3

- E-TEN M800

Nejlepší SW 2007
-

Výherci roku 2007
prosinec 2007
listopad 2007
říjen 2007
září 2007
srpen 2007
červenec 2007
červen 2007
květen 2007
duben 2007

Recenze 2007
- Dynavix Omega
- Dynavix Tau
- ASUS M530w
- E-TEN X800
- iPOD touch
- Asus P735
- MapFactor Navigator
2007
- Dynavix Theta
- Dynavix 7
- HTC S710 Vox
- Asus P535
- HP iPAQ rx5940
- Be-on-road 2.0 Europe

Aplikace „Mobilní obchodní zástupce“ umožňuje obchodníkovi v terénu
operativní a komfortní práci, jako by seděl ve své kanceláři. Přímo u
zákazníka může poskytovat ověřené informace o možnosti dodání zboží,
protože má díky bezdrátovému spojení aktuální informace o stavu
skladových zásob. Následně může vyhotovit online objednávku a okamžitě
zajistit expedici dodávky k zákazníkovi. Podobně může obchodník vytvářet a
odesílat různá hlášení pro vlastní firmu, například zápis z jednání.

Recenze HW 2006
-

HP iPAQ hw6815
HTC TyTN
Asus R2H UMPC
Asus MyPal A639
Asus P525
Qtek 8310
FSC Pocket LOOX N520

Straší recenze naleznete
zde

Recenze GPS 2006
- Be-on-road Central
Europe 2006.7
- iTec AIRIS
- Asus MyPal A639
- Dynavix Cube Alpha
- Be-on-road na mobilu
Qtek 8310!
- i-Tec BT GPS BT-339
- Be-on-road ČR
- Dynavix Mobile 2005
EUROPE v.1.5.2
Straší recenze naleznete
zde.

Anketa
Můj příští přístroj bude
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PDA s WM
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Komunikátor s WM
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PDA s PalmOS
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Komunikátor s
PalmOS
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PDA s Linuxem
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Komunikátor s
Linuxem
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Smatrphone s WM
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Nejlepší
komunikátor, který
bude na trhu
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Nejlepší PDA, které
bude na trhu
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Špičkový mobil s
mnoha funkcemi

Rozsah funkcí, které tento obchodní systém nabízí je neobyčejně široký.
Mezi jiným umí pracovat i s GPS nebo provádět operativní analýzy pomocí
tématické mapy ČR. Ostatní funkce pokrývají celou oblast obchodování, a to
od podrobné evidence zákazníka včetně kontaktních informací, přes přehled
o historii obchodního vztahu až po přehled aktuálně nezaplacených faktur a
informace o bonitě zákazníka. K dispozici jsou informace o firemních akcích,
katalog zboží a věrnostní programy. Obchodník může provádět i sběr
marketingových dat pro podrobné analýzy trhu.

Hlasovat
Výsledky
Další ankety
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Systém dále umožňuje řízení práce obchodníka. Pro tyto potřeby je zde Plán
práce a Vyhodnocení plánu práce. Mezi užitečné „pracovní“ funkce patří
možnost ukládání hlasových poznámek a automatické upozorňování na
úkoly.
Aplikace „Mobilní obchodní zástupce“ je sofistikovaný systém pro firmy,
které vyžadují od svých obchodníků efektivní práci a jsou si vědomy, že k
takové práci je potřeba moderních a výkonných nástrojů.

O společnosti Smartdata s.r.o Společnost Smartdata s.r.o se věnuje
vývoji a dodávkám specializovaných zákaznických řešení, manažerským
informačním systémům (MIS), geografickým informačním systémům (GIS) a
mobilním řešením pro průmysl, obchod a státní instituce.
V rámci segmentu mobilních řešení nabízí společnost Smartdata s.r.o také aplikace SMS
Processing System, Mobile Portal, Elektronický Číšník - Smart Waiter a další. O široké nabídce
našich produktů a služeb se můžete více dovědět na našich internetových stránkách www.smartdata.cz, kde naleznete i reference, seznam spolupracujících partnerů a kontakty….

Kontakt
Smartdata s.r.o. Web: www.smartdata.cz E-mail: info@smartdata.cz Tel.:
+420 24 24 41 747 Fax: +420 24 24 41 748
Publikováno: Pondělí, 18.12. 2006 - 05:00:00 Od: Josef Tkáč
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