
ZÁKLADNÍ POPIS

 • možnost přizpůsobení individuální obchodní politice a prodejní síti
 • zobrazení dokladů s termíny dodání
 • sledování marže nebo rabatu na jednotlivých dokladech s termíny dodání
 • prodeje lze přiřazovat k jednotlivým zakázkám, obchodním případům či 
projektům s následným vyhodnocením jejich tržeb, nákladů a výnosů
 • funkce pro vytváření a odesílání elektronické formy dokladů
 • B2B výměna dokladů ve formátech EDI, ISDOC a dalších
 • evidence verzí nabídek
 • elektronické schvalování nabídek
 • provázanost a rychlé zobrazení všech dokladů týkajících se konkrétního obchodu
 • využití mobilních terminálů pro prodej z rozsáhlých skladů
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

Podporuje celý obchodní proces od objednávky, přes dodávky, fakturace a hotovostní pro-
deje, až po vyhodnocení prodeje. Za kázkovému prodeji slouží agenda Nabídek s kalku-
lací výnosu, plánováním a sledováním průběhu nabídkového řízení, včetně vyhodnocení 
úspěšnosti.
Na základě nabídek lze rovnou vystavovat objednávky, z objednávek zálohové listy, faktu-
ry vydané, pokladní příjemky či požadavky na výrobu. K fakturám pak dobropisy, upomín-
ky a penalizační faktury. Díky tomu je prodej rychlý a jednoduchý.
Rozsáhlé možnosti nabízí agendy pro cenotvorbu podle nastavených pravidel, včetně indi-
viduálních a akčních ceníků a nástrojů pro hromadné přeceňování. Prodejní reporty nabí-
zejí souhrnné i detailní informace o zákaznících, tržbách, struktuře odebíraných produktů 
a platební morálce.

PRODEJ



 • podporuje hlavní ceníky s libovolným počtem cen, dále akční, firemní a skladové (regionální) ceníky 
 • z prodejních cen je možné definovat slevy: finanční, kusové, sortimentní, dealerské, řádkové 
a dokladové
 • podpora tvorby ceníků do budoucna
 • podpora procesů nabídky s kontrolou termínů a různými možnostmi vyhodnocování
 • rezervace s možností volby priority a časové platnosti
 • evidence skupinových nebo individuálních podmínek zákazníků (splatností, slev, ceníků atd.)
 • podpora různých forem prodeje: na základě nabídky či objednávky, ze skladu, dodávky větších 
zakázek, prodej služeb
 • napojení celého prodejního procesu na e-shop
 • automatická kontrola platební morálky zákazníků
 • podpora zahraničního obchodu
 • analytické reporty s přehledy prodeje s různým členěním a zobrazením marže
 • z dokladů prodeje (nabídky, objednávky, faktury...) lze dále také spouštět agendy a funkce SCM 
a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, 
stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění apod.
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Více informací naleznete na: www.abra.eu/moduly/prodej
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FUNKCE A VLASTNOSTI

REFERENCE:
Mgr. Stanislav Křída, finanční ředitel společnosti PROFIMED s.r.o

S pomocí informačního systému ABRA jsme na prodejnách zavedli věrnostní systém. Díky 
němu neustále rozšiřujeme skupinu stálých klientů a tak se postupně zvětšuje počet zákazní-
ků, kteří se k nám vrací.
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