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| ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ |

O
programowanie obsłuży każdy 
etap produkcji i dostarczy kom-
pletny system do prowadzenia ca-
łej działalności. Poznaj najważniej-

sze funkcje, które oferuje Ci PrintVis.

CRM

Dzięki zintegrowanemu systemowi CRM 
zwiększysz sprzedaż poprzez bezpo-
średnie i skoncentrowane działania 
w stosunku do swoich klientów. Mo-
żesz zobaczyć szczegółowe informacje 
o wszystkich klientach, historię interak-
cji z każdym kontaktem, a także podzie-
lić konta na wymagające natychmiasto-
wej uwagi i takie, które mogą zaczekać.

Zarządzanie sprawą

Moduł jest codziennym narzędziem 
administracyjnym dostarczającym peł-
nych informacji o terminach realizacji, 
danych o klientach czy historii pracy. 
Umożliwia Ci kontrolowanie i śledzenie 
przepływu zleceń w Twojej firmie.
 

PrintVis – MIS dla branży poligraficznej
Oprogramowanie PrintVis przeznaczone jest dla firm poligraficznych 
na całym świecie. To jedyny system MIS oparty na kompleksowej 
i sprawdzonej platformie MS Dynamics 365 Business Central. 
Poprawia wydajność procesów, zwiększa produktywność i obniża 
koszty właśnie dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu drukowania MIS 
i ERP, opracowanemu z myślą o potrzebach wszystkich rodzajów 
drukarń. PrintVis dostępny jest lokalnie lub w chmurze i pomaga 
firmom poligraficznym osiągać lepsze wyniki już od ponad 25 lat. 

Szacowanie i wycena

Elastyczna konfiguracja pozwala na 
zbudowanie systemu, który ułatwia 
użytkownikom oszacowanie zleceń 
przy użyciu szablonów. Po dokona-
niu wyceny PrintVis oferuje przegląd 
danych ekonomicznych dotyczących 
pracy. Narzędzie udziela informacji 
o kosztach bezpośrednich, całkowitych 
i ogólnych, marży oraz cenie sprzedaży 
zleceń, umożliwiając dostosowywanie 
ofert, które oferujesz swoim klientom.

Zarządzanie finansami

PrintVis dostarczy Ci biznesowych na-
rzędzi analitycznych, dzięki którym prze-
analizujesz i przedstawisz w czytelny dla 
Ciebie sposób kluczowe dane dotyczące 
zysków, obrotów i kosztów zleceń.

Inwentaryzacja i zakupy

PrintVis zapewnia pełny przegląd po-
trzeb związanych z zakupem zarówno 
artykułów, jak i usług na podstawie 
rzeczywistego planowania pracy. Dzięki 
temu masz pewność, że Twój łańcuch 
dostaw działa w strategii zmniejszania 
i zarządzania zapasami „Just in Time”.

Fakturowanie

Fakturowanie miejsc pracy jest w pełni 
zintegrowane z szacowaniem, zużyciem 
i kalkulacją kosztów pracy. Są one 
sporządzane w oparciu o ceny zakupu, 
ceny zamówienia, rzeczywiste zużycie, 
dodatkową pracę i nadplanowe towary.

Kosztorys zleceń

PrintVis zapewnia pełny przegląd 
i historię każdej sprawy, porównując 

ofertę i rzeczywisty koszt realizacji 
zlecenia. Dzięki temu upewnisz się, 
czy zapytania były opłacalne.

Zarządzanie sklepem

Moduł pobiera dane dotyczące zuży-
cia czasu oraz towarów bezpośrednio 
z Twojej produkcji i publikuje informacje 
w każdym zleceniu w czasie rzeczywi-
stym. Oznacza to, że za każdym razem, 
gdy wykorzystasz jakiś zasób, wszelkie 
informacje będą na bieżąco rejestrowa-
ne i zapisywane w bazie danych.

PrintVis może być narzędziem, jakiego 
potrzebuje Twój biznes. Skontaktuj się 
z nami przez www.nmierp.pl/printvis, 
a przedstawimy Ci rozwiązanie do-
stosowane do Twoich potrzeb. Mamy 
bogate doświadczenie we wdrażaniu 
systemów ERP, poparte pozytywnymi 
opiniami wielu firm, którym już pomogli-
śmy się rozwinąć. Z chęcią usprawnimy 
także Twoją pracę!
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