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Trumpas funkcionalumo aprašymas 

 

 

CRM - Išsami klientų ir tiekėjų duomenų bazė: 

 klientų ir tiekėjų kontaktiniai ir marketinginiai duomenys 

 tikslinių grupių sudarymas ir naujienlaiškių siuntimas e-paštu 

 integruotas e-paštas, pokalbių, susitikimų ir skambučių turinio dokumentavimas 

 sistemos naudotojų grupių apibrėžimas ir leidimų suteikimas kiekvienai grupei 

 sistemos priminimai apie reguliariai pasikartuojančius dalykus 

 Lietuvos įmonių paieška ir įmonės duomenų importas iš rekvizitai.lt *) 

 BDAR sutikimų valdymas, asmens duomenų ataskaitos bei duomenų pašalinimo priemonė *) 

 

Reklamos gamybos užsakymų administravimas ir projektų valdymas: 

 užsakymų ir užsakytų paslaugų atranka pagal klientą/tiekėją, būseną bei terminus 

 kiekvieno projekto pelningumo nustatymas 

 užsakytų paslaugų peržiūra vykdytojo ir kliento kainomis 

 vykdomų užduočių atranka pagal vykdytoją, būseną, prioritetą bei terminus 

 vizualus vykdomų užduočių ir resursų užimtumo kalendorius 

 galimybė prie projekto prisegti susijusius failus 

 sąmatos, užsakymo, sutarties generavimas iš anksto paruošto šablono pagrindu 

 

Sąskaitų išrašymas ir veiklos analizė: 

 greitas sąskaitos paruošimas užsakymo pagrindu naudojant sąskaitų šablonus 

 galimybė  pasirinkti pageidaujamą sąskaitos detalizacijos lygį bei pridėti pastabas 

 galimybė išsiųsti klientui PDF formato sąskaitą integruotu e-paštu 

 pilnas sąskaitų išrašymo ir siuntymo klientams automatizavimas 

 veiklos ir tendencijų analizė naudojant dviejų ir trijų matavimų analizės priemonę 

 

Buhalterinė apskaita: 

 SAF-T (mokestinis) sąskaitų planas, Didžioji Knyga, bendrasis žurnalas 

 automatinis operacijų generavimas iš anksto apibrėžtų taisyklių pagrindu 

 pirkimų ir pardavimų sąskaitos-faktūros, automatinis sąskaitų ir mokėjimų sudengimas 

 darbo užmokesčio žiniaraščiai, avansų apyskaitos, kasos knyga, pajamų ir išlaidų orderiai 

 ilgalaikio turto apskaita - nusidėvėjimo skaičiavimas 

 mėnesio ir metų uždarymo procedūros, finansinės atskaitomybės ataskaitos 

 banko ISO 20022 XML formato mokėjimų integracija *) 

 

*) papildomi sistemos moduliai 

 

Diegimo būdai: Interneto serveryje; vidiniame įmonės tinkle; atskirame Windows kompiuteryje 

Galinė įranga: Windows kompiuteris arba kompiuteris/tabletas/smartfonas su Interneto naršykle 

Naudotojo sąsaja: Anglų arba lietuvių kalba 

 

+ Pritaikymas pagal Jūsų įmonės poreikius! 
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