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      Fer DLM jest 

wielofunkcyjnym 

modułem systemu         

Ferrodo.   

Swoim działaniem 

obejmuje kluczowe 

obszary działalności firmy, m.in. dystrybucję, logistykę, 

magazynowanie.   

 Ponadto aplikacja obsługuje ofertowanie, 

zamówienia, dostawy, zawiera narzędzia CRM, oferuje 

przydatne analizy handlowe, wykorzystuje triggery do 

zarządzania zdarzeniami systemowymi. 

 

   Prosta obsługa i konfiguracja 
 
  Zasady obsługi są zgodne z konwencją 

Windows.  Intuicyjne Menu kieruje użytkownika  do 

podstawowych funkcjonalności:   

 

 

 

 Bardzo przydatna funkcjonalność to własne 

definicje wzorców ofert, potwierdzeń ofert, 

zamówień do dostawców, z nagłówkiem i stopką, w 

trzech wersjach językowych. 

 

 Kolejna  przydatna możliwość to definiowanie 

wyglądu kartotek przez każdego użytkownika.  Pozwala 

na indywidualne decyzje jakie kolumny, o jakiej 

szerokości i w której kolejności mają być wyświetlane na 

ekranie. 

 

Dzięki tej funkcjonalności – podczas wszelkiego rodzaju   

analiz, mamy możliwość decydowania o tym jakie 

kolumny im podlegają. 

  

 Szerokie możliwości oferują tabele słowników 

poprzez ewidencję symboli oddziałów, grup towarowych, 

transportu, rotacji, promocji, cenników, rodzajów 

działalności, magazynierów, kierowców, zdarzeń 

systemowych i wiele innych. 

 Umożliwia to w dalszej konsekwencji specyficzne 

filtrowanie danych, ich agregowanie i analizy. 

 
   Przydatne funkcjonalności 
 

Współpraca z Google 

 Podgląd adresu w serwisie Google Maps, obszar 

mapy można powiększać i pomniejszać, zamieniać na 

podgląd z satelity oraz wydrukować wybrany 

fragment.   
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Eksport danych  

 Wbudowane mechanizmy  

współpracy z Excel’em pozwalają na 

eksport wyników, co umożliwia późniejszą ich 

obróbkę w celu tworzenia własnych opracowań.   

 Dowolne zestawienie, tabelę, można 

eksportować do wybranych formatów Excel 

2010,2007 i wcześniejszych.    

 

Zlecenia spedycyjne, operacje magazynowe   

 

 Filtrowanie i przygotowanie planów 

dyspozycyjnych dla dyspozycji oraz zamówień, 

których wysyłka jest konieczna w danym dniu. 

System umożliwia przeprowadzenie wszystkich 

operacji magazynowych łącznie z procesem  

sprzedaży. 

 

Obsługa kartotek 

 

 Aplikacja oferuje wygodną i funkcjonalną 

ewidencję kartotek, m.in. towarów, usług, 

kontrahentów, zapytań ofertowych, ofert, 

zamówień. 

 Przyjazny interfejs umożliwia przeglądanie 

danych podstawowych w górnej części ekranu oraz 

danych szczegółowych, umieszczonych w zakładkach 

dolnej części ekranu.    

Zdarzenia CRM 
 

 Ewidencja zdarzeń w obszarze CRM wraz z 

możliwością oceny i agregowania wg  rodzajów, 

automatyczne zapisy zdarzeń w przypadku 

wygenerowania faktury elektronicznej, utworzenia 

zamówienia, wygenerowania oferty. 

 

Zarządzanie zdarzeniami systemowymi 
 

 System umożliwia definiowanie zdarzeń 

systemowych, polegających na automatycznym 

uruchamianiu określonych procedur lub funkcji 

systemowych, jako reakcji na zaistnienie pewnych 

szczególnych okoliczności jak np. próba sprzedaży 

poniżej marży minimalnej, fakt zarejestrowania w 

systemie zapytania ofertowego lub zamówienia 

klienta. Odbywa się to przez wykorzystanie 

mechanizmu tzw. wyzwalaczy (ang. trigger). 

  

Podstawowe narzędzia analityczne 
 

 Przy pomocy FerDLM  można uzyskać 

podstawowe analizy i zestawienia, m.in. obroty na 

indeksie, analizę cen zakupów, obroty w miesiącu 

(zakupy, sprzedaż, marża), zestawienie podatkowe 

zakupu i sprzedaży, dynamikę sprzedaży dla miesiąca, 

roku i in.  

 

 

Koniec problemu z dłużnikami 
 

 Aplikacja współpracuje z portalem www.długi.info  

dostarczając bieżących informacji o kontrahentach 

zalegających z płatnościami. 

 Funkcjonalność dostarcza także informacji o 

bilansie płatniczym kontrahenta. 

 


