Visualiser dagens salg og leverancer for medarbejderne
Funktioner:
Visning af dagens salg i hhv. netbutik og ordrer modtaget på anden vis.
Summering af månedens og årets salg og hold det op imod budgettet.
Visning af dagens kunder på et kort med nåle/markeringer.
Ved klik på nåle kommer oplysninger om kunden/ordren frem.
Mulighed for at zoome ind på kortet.
Datagrundlag:
Periodiske udlæsninger fra ordresystem, eks. Navision, i tekstfiler, der sendes til serveren
hvor kortet ligger (eksempelvis via ftp) – og kortet og dagens salg opdateres derefter.
Afhængig af ordreflow kan opdatering ske med forskellige intervaller – eks. hvert kvarter
eller hver time.
Kan eksempelvis gøres gennem 2 filer;
Fil 1 indeholder dagens salg, månedens salg og årets salg – evt. opdelt på netbutik og
ordrer modtaget på anden vis. Hvis landIT er leverandør af netbutik, hentes salg i netbutik
direkte fra netbutikken.
Fil 2 indeholder adresser på kunder og evt. andre relevante oplysninger for ordren.
Hvordan tilgås systemet:
Systemet er webbaseret og vises på et website i en browser. Websitet er beskyttet af
brugernavn og password og kan derudover låses fast til at kun være tilgængelig fra
specificerede IP-adresser. Det anbefales at opsætte browseren til at have dette website
som startside. Endvidere anbefales det at opsætte en storskærm i salgsafdelingen, som
medarbejdere kan kigge med på. Valgfrit om forbindelsen til websitet skal være krypteret
Websitet opdaterer sig selv i takt med data leveres fra ordresystem.
Muligheder:
Differentiering på brugernavn/password af, hvem der må se hvad – eks at pakke/lagerfolk
kun kan se hvor dagens leverancer er solgt til.
Mulighed for at opdele salget på sælgernivaeu, så hver sælgers resultat for dagen kan
vises.
Forskellige farver på markering af dagens kunder – eks blå for B2B-kunder og rød for B2Ckunder eller opdeling på postpakker og paller.
Arkivsystem over tidligere dages ordrer
Evt. kan systemet i stedet for at køre på dagsniveau køre på ugeniveau.
Eller noget helt helt andet, som lige passer til din virksomhed…..
Filer med data er rene tekstfiler, som kan udlæses fra hvilken som helst ordre/økonomisystem.
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