eHandel, eKatalog
Elektroniczny handel i katalog towarów
eHandel to aplikacja internetowa
umożliwiająca
przeglądanie
i
zaawansowane
wyszukiwanie asortymentu zgromadzonego w bazie
systemu Ferrodo.
Pełna
rejestracja
użytkownika
eHandlu
w
systemie Ferrodo umożliwia
mu
składanie
zamówień
bezpośrednio do systemu
sprzedaży a także przeglądanie kartoteki własnych
zamówień, zaległości płatniczych i dokumentów
wystawionych w systemie sprzedaży.
Prosta obsługa
Podstawowe funkcje umieszczone są w
Menu Głównym, które zawiera takie
zespoły tematyczne jak:

eHandel to korzyści dla każdego handlowca i Klienta:
•

• Rejestracja użytkownika

•

• Obsługa zamówień

•
•

• Katalogi artykułów
• Cennik

•

• Współpraca z systemem

•

Ferrodo

możliwość dokonania zamówienia z domu, sklepu lub
hurtowni
aktualna informacja o dostępności wszystkich
produktów z oferty
bieżąca informacja o wszelkich promocjach cenowych
możliwość monitorowania przebiegu transakcji zarówno
przez dystrybutora jak i odbiorcę
wymiana
informacji
handlowych
pomiędzy
użytkownikiem (sprzedawcą) a jego Klientami
możliwość monitorowania przebiegu transakcji zarówno
przez dystrybutora jak i odbiorcę

• Parametryzacja
Dzięki
możliwości
zastosowania
parametrów użytkownika, możliwe jest
zdefiniowanie
własnego
sposobu
wyszukiwania
grup
asortymentowych,
generowanie zamówień przez FTP.
Przed przystąpieniem do pracy
program
można
skonfigurować
dla
własnych potrzeb.

Podstawowe korzyści
Rozwój technologii teleinformacyjnej i kształtowanie
się społeczeństwa informacyjnego tworzy nowy rodzaj
otoczenia gospodarki.
Technologie teleinformacyjne, a przede wszystkim Internet, w
ciągu krótkiego czasu przekształciły się w ważne narzędzia
prowadzenia działalności gospodarczej i są coraz powszechniej
wykorzystywane na całym świecie.

Handel w sieci Internet jest obecnie bardziej
przystępny i tańszy do wdrożenia niż kiedykolwiek wcześniej.
Choć wciąż istnieje bariera psychologiczna u odbiorców
(podobna do sprzedaży wysyłkowej) to jednak stopniowo z
roku na rok ona maleje. Dla firm które posiadają dobry pomysł
na e-biznes oraz chcą w ten sposób sprzedawać i promować
własne produkty jesteśmy w stanie przygotować w pełni
funkcjonalny i profesjonalnie prezentujący się market.
Nasz program wykorzystują przedsiębiorstwa w
branży
motoryzacyjnej,
instalacyjnej,
budowlanej
i
dystrybucyjnej.

eHandel, eKatalog
Elektroniczny handel i katalog towarów
Moduł eKatalog
Wersja eHandlu w branży motoryzacyjnej
eKatalog jest odmianą aplikacji eHandel i
przeznaczony jest dla firm będącymi dystrybutorami części
zamiennych. Pełni on wtedy także rolę cennika i programu do
tworzenia zamówień na artykuły dystrybuowane przez daną
firmę.
Przykładami zastosowania eKatalogu wykonanego
przez naszą firmę są przedsiębiorstwa w branży
motoryzacyjnej.

Główne informacje możliwe do uzyskania z opcji cennikowej tej
aplikacji to:
• nr katalogowy – nr artykułu wg katalogu producenta
• producent – nazwa producenta danego artykułu
• nazwa – nazwa towaru, dodatkowo może pojawić si
kod towaru
• dostępność z możliwymi informacjami:
o danego towaru nie ma w żadnym z magazynów
firmy
o dany towar jest w przedsiębiorstwie, ale w
innym magazynie
o towar dostępny jest w bieżącym magazynie.
• jmh – jednostka, w jakiej występuje dany towar
• rodzaj waluty w jakiej podawana jest w cenniku cena
towaru
• ceny poszczególnych towarów

Współpraca z bazą TecDoc
W branży samochodowej eKatalog współpracuje z bazą
TecDoc w zależności od parametrów mających wpływ na
wyszukiwanie poszczególnych artykułów:
• wg grup asortymentowych po wybraniu typu
samochodu
• wg
dostawców grup asortymentowych i grup
produktów

Technologia
W przypadku części samochodowych, baza danych
stworzona została na podstawie informacji dystrybuowanych
raz na kwartał przez firmę TecDoc Infromatuions System
GmbH. Do programu dołącza się także pliki cennika firmy, która
obsługuje program.
Katalog posiada bezpośredni dostęp online do bazy
asortymentowej systemu sprzedaży Ferrodo wykorzystywanego
przez firmę dystrybucyjną.

Aplikacja eHandel jak również jej odmiana - aplikacja eKatalog
- wykorzystuje technologię firmy Microsoft ASP.NET i
współpracuje z bazą MS SQL Server oraz technologię AJAX

Katalog na DVD
Odmianą eKatalogu jest jego wersja działająca pod systemem
Windows instalowana bezpośrednio na komputerze Klienta.
Wersja ta udostępniona jest na płytach CD lub jako DVD.
Katalog jest możliwy do użytkowania w dwóch wersjach:
• cennikowej – przeznaczona dla klientów firmy
dystrybuującej - jako cennik i generator zamówień
• pełnej – edycyjnej – przeznaczonej do zarządzania
informacjami zgromadzonymi w bazach programu

Więcej informacji o programach eHandel oraz eKatalog
w Biurze Obsługi Klienta
tel. 061- 8460-900
FERRODO COMPUTER Sp. z o.o.
60-476 Poznań, ul. Jasielska 8C
www.ferrodo.pl

