POD- Proof Of Delivery
מעקב הספקות – מידע נוסף

פתרונות מובייל לעסקים SMB
•  SMBעוסקת במתן פתרונות תוכנה ,וחומרה לעובדי השטח בארגון מול מערכת ה  ERPהמרכזית בארגון
• פתרונות התוכנה הינן ייחודיות עבור תחום המובייל ומתממשקות מול SAP BUSINESS ONE :
• קיימת אפשרות להתממשקות מול מגוון סוגי מערכות  >- ORACLE ,PRIORITY ,SAP R3 ,ERPעל פי דרישה.

• הפתרונות כוללים ,אפליקציה ייעודית ,חומרה  ,יישום ואינטגרציה מול ה  SAP BUSINESS ONEבארגון
• ל  SMBעשרות שנות ניסיון והיכרות של תהליכים בארגונים רבים במשק הישראלי
• הפתרונות מאפשרים ניהול תהליכים באופן מהיר ומדויק וללא צורך בהקלדת נתונים מטפסים וניירת לתוך מערכת
המידע .
•  SMBנותנת מענה לכל שלבי שרשרת האספקה:







שלב המכירה הראשונית Ecommerce
תפעול וניהול סוכני מכירות שטח Sales & Marketing
מעקב הספקות POD- Proof Of Delivery
תפעול וניהול טכנאי שטח Mobile 4 Technicians
ניהול מלאי
מערכת ניהול חתימות לרכש ומערכת דיווחי שעות

תפישת הפתרון -מערכת ובסיס נתונים אחד
הפתרון מוטמע בתוך מערכת  SAP BUSINESS ONEהקיימת בארגון
משתמשים בכלי הניהול הקיימים בארגון
אין צורך בממשקים !
אין צורך בשרתים !
אין צורך בסנכרון נתונים !
תמיכה ,שרות ותחזוקה ע"י צוות המחשוב המקומי
עלות כוללת נמוכה משמעותית מפתרון של שילוב מערכות

POD- Proof Of Delivery
 כלי בקרה לנהגי השטח בחברה
 נותן יכולת מעקב מלאה לתהליך ההפצה מרגע העמסת הסחורה ועד פריקתה אצל הלקוח!
 גישה ישירה ומהירה למערכת ה  ERPשבארגון לגבי אספקת הסחורה:
 עדכונים בזמן אמת לגבי מלאי יוצא מהחברה

 סנכרון לגבי מלאי נכנס ללקוח
 אפשרות לקריאת ברקוד 1D/2D
 שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לניווט – WAZE ,Google map

 עבודה רציפה גם במקרה של אי מסירה \החזרות
 החזרות סחורה לא יזומה או מתוכננת
 צילום נזק ותיעוד במקרים של אי מסירה
 מעקב וקבלת החזרות אל מלאי המשאית

 ניהול ותעדוף משימות לנהג עפ"י התחייבויות מול הלקוח
 סגירת תעודות משלוח וסנכרון מול מערכת ה ERPכולל מנגנון החתמה ואיסוף כספים

האפליקציה POD -
תפריט ראשי
• ביצוע בקרת העמסה או כניסה לתכנון קיים

בקרת העמסה
רשימת תעודות ,אריזות ומשטחי שילוח להעמסה
•
סינון ומיון לפי תכנית העמסה
•
ת"ע
• הצגת רשימת נקודות חלוקה ,שינוי סידור,
הערות ללקוח ,משימות ופרטי קשר
תצוגת מפה
• הצגת נקודות חלוקה לפי סדר הפצה ופתיחת
ניווט ללקוח
מסירה ללקוח
• הצגת רשימת חבילות לפריקה ,הזנת פרטי
חותם ,דיווח סיבת אי מסירה או החתמה
החתמת הלקוח
• אפשרות הוספת תמונות והערות
הצגת תעודת חתומה והעברה SPAB1
• העברת תעודה ,מיקום ותמונות

בקרת העמסה

בקרת העמסה

תפריט ראשי
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הצגת תעודה חתומה
העברה לSPAB1

מסירה
והחתמת לקוח

תצוגת מפה

ת"ע

סטטוס הובלות

בקרת משאיות

מצב הובלות לפי איכון

סיכום
• מתחברים ישירות למערכת הארגונית דרך  APIללא ממשקים
• מחברים את המערכות לרכיבי תוכנה/חומרה ייעודיים
• חווית משתמש ייעודית לתהליך UI+UX
• משתמשים במגוון טכנולוגיות כמענה לצורך ולאופי העבודה
• המערכות מתוכננות לעבודה בעומסים גדולים של משתמשים
וכמות נתונים
• העבודה במערכות מתאפשרת בתצורה מקוונת ולא מקוונת
• עלות כוללת נמוכה ותחזוקה ע"י צוות המחשוב של הארגון

