
Magazyn Online 
ASKA Magazyn online jest w pełni funkcjonalną aplikacją, która pozwala na zarządzanie ofertą
przedsiębiorstwa oraz prezentacje zasobów magazynowych klientom w czasie rzeczywistym. 
Klienci mogą zapoznać się z pełną ofertą �rmy 24h na dobę - jedynym ograniczeniem jest brak
dostępu do Internetu.  System pozwala na wprowadzenie wyczerpujących informacji na temat
asortymentu, uwzględniając m.in: zdjęcia oraz ofertę cenową, cechy �zyczne produktu itp. 

ASKA Magazyn on-line to idealne rozwiązanie dla �rm, które posiadają szeroki i często
zmieniający się asortyment towarowy. 
Dzięki udostępnieniu zasobów magazynowych na serwerze www, �rma zapewnia klientom
bezustanny dostęp do swojej oferty. 
Łatwość z jaką odwiedzjący mogą odnaleźć poszukiwany towar, pozwala na oszczędność czasu
i eliminację procesu zapytań o dostępność danego towaru w magazynie.

System pozwala na kontrolę inwentarza produktów, jednocześnie zapewniając pełną
identy�kację i oznakowanie towarów za pomocą kodów kreskowych. 
Dzięki temu proces wydań towaru oraz obiegu dokumentów jest znacząco uproszczony.

W czasie wdrożenia systemu szata gra�czna oraz wewnętrza struktura jest dopasowywana do 
identy�kacji �rmy oraz branży, w której działa.
Oprogramowanie może zostać zmody�kowane wg indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Korzyści

1. Możliwość prezentacji aktualnej oferty �rmy na stronie www
2. Zaawansowany mechanizm wyszukiwania pozwala na łatwe odnalezienie 
produkty w zasobach serwisu
3. Oszczędność czasu zarówno pracowników jak i klientów, związanej z koniecznością
udzielenia telefonicznej informacji na temat dostępności produktu
4. Zindywidualizowana gra�ka, dopasowana do identy�kacji i charakteru �rmy
5. Łatwe zarządzanie zasobami towarowymi - identy�kacja z wykorzystaniem technologii
kodów kreskowych. Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarki i czytniki kodów kreskowych 
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Prezentowane rozwiązanie gwarantuje zmniejszenie czasu związanego z obsługą
klienta oraz pozwala na automatyzację procesów wewnątrz �rmy. 
Elastyczność aplikacji pozwala na jej rozbudowę o kolejne moduły:

1. Obsługa zamówień od klientów
2. Obsługa płatności online
3. Integracja z serwisem Allegro 
4. Obsługa  dokumentów magazynowych
5. Obsługa urządzeń peryferyjnych : kasa �skalna, kolektory danych.

 Najważnieszje funkcjonalności systemu

 a) Baza produktów dostępna on-line dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej
 (możliwość przeglądania zawartości za pomocą urządzeń mobilnych)
 b) Intuicyjna i prosta w obsłudze administracja zasobami,
 c) Podział przedmiotów na kategorie,
 d) Możliwość zde�niowania cech oraz opisu produktów,
 e) Dodawanie zdjęć produktów,
 f ) Nadawanie produktom identy�katorów/kodu kreskowego,
 g) Wydruk kodu kreskowego (integracja z drukarką etykiet),
 h) Przypisanie lokalizacji produktom,
 i) Przypisanie produktów do kategorii,
 j) Możliwosć wydruku opisu produktu przez osoby odwiedzające,
 k) Rejestracja zdarzeń i akcji podejmowanych przez użytkowników (operatorów),
 l) Zaawansowana wyszukiwarka wg: lokalizacji, czasu dodania towaru, kategorii, 
 nazwy oraz wybranych atrybutów dodatkowych,
 m) Administrowanie uprawnieniami użytkowników serwisu,
 n) Możliwość przypisania do produktu synonimów wg, których dana pozycja może zostać wyszukana,
 o) Edycja/zarządzanie kategoriami produktów, podziałem np. na producentów lub markę produktów,
 p) Archiwizacja produktów,
 r) Tworzenie kopii zapasowej.
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Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat rozwiązania, 
prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem lub o wiadomość na adres:
konradk@aska.com.pl
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