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Xecutive.ServiceAuto
Xecutive.ServiceAuto este o soluţie software care informatizează activitatea unui service auto. Oferă evidenţa şi controlul
asupra afacerii dvs. la cele mai înalte standarde de performanţă şi securitate.
•

Doriţi să vă verificaţi activitatea service-ului auto, vânzările şi stocurile critice?

•

Doriţi să creşteţi viteza de procesare a vânzărilor, mai ales în perioadele de vârf?

•

Doriţi modernizarea operaţiunilor de rutină, cât mai puţine greşeli şi cât mai mulţi clienţi mulţumiţi?

Dacă răspunsul la una sau la mai multe dintre aceste întrebări este afirmativ, atunci Xecutive.ServiceAuto este soluţia de
care aveţi nevoie.
Xecutive.ServiceAuto este parte a soluţiei software client/server Xecutive.SQL - soluţie contabilă integrată de tip ERP. Optaţi
pentru un pachet complet, integrat de informatizare atât a activităţii economice cât şi a activităţii contabile pentru a beneficia de
avantajele tehnice şi de organizare aduse de acesta.

Gestionaţi eficient stocurile
•

Toate documentele necesare gestionării stocurilor cu întocmirea rapoartelor pentru contabilitatea primară: intrări, ieşiri,
transferuri, inventar, modificare preţuri, asamblare, dezasamblare, etc.*

•
•

Stabilirea preturilor de vanzare pentru piese pentru fiecare gestiune in parte
Stocuri evidenţiate separat funcţie de: gestiune, intrare (dată si furnizor), data expirării, nr.lot/serie, preţ de achiziţie şi preţ
de vânzare.

•

Rapoarte pentru evidenţa stocurilor: fişă de magazie, fişă de magazie globală, fişă de centralizată, balanţă, liste de
inventar, registrul stocurilor, situaţia expirării produselor, necesar aprovizionare.

Organizaţi în detaliu activitatea unui service auto
•

Gestionare nomenclator de tipuri şi modele de maşini

•

Stabiliarea procentului de salarizare pentru fiecare model de maşină

•

Gestionare nomenclator manopere

•

Stabilirea normei de timp Post Garanţie şi Termen Garanţie pentru manoperă

•

Gestionare contracte service auto (stabilirea preţului operaţiei pentru fiecare tip de maşină)

•

Generare de Precomenzi / Comenzi

•

Istoric maşină (tip, model, numar inmatriculare, model, serie motor, serie caroserie, an fabricaţie, kilometri parcurşi)

•

Repartizarea salariatilor pe manoperă

•

Rapoarte: Precomanda, Comanda, Borderou comenzi, Lista operatii, Lista materiale, Consum materiale, manopera
salariati, Realizari pe tipuri auto, Materiale nefacturate, Productie neterminata

Fidelizaţi clienţi
•

Stabilirea de procente de discount pentru manopera şi materiale pentru anumite contracte
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Soluţie fiscală
•

Generarea de factură client direct de pe comandă

•

Listarea factură personalizată

•

Tipărire Bonuri Fiscale pe diverse tipuri de case de marcat (regim imprimanta fiscală)

Controlaţi activitatea curentă
•

Siguranţa şi securitatea datelor oferită de unul din cele mai performante servere de baze de date existente pe piaţă.

•

Posibilitatea de lucru cu serverul de date aflat la distanţă printr-o conexiune la internet

Nexus Media srl oferă soluţii software profesionale si flexibile destinate integrării în procesul de afaceri, soluţii
care ajuta sectorul de firme mici si mijlocii să beneficieze de o mare eficienţă operaţională în gestionarea şi
prelucrarea informaţiilor.

Pentru mai multe detalii legate de Xecutive.ServiceAuto vă rugăm să consulataţi următoarele materiale publicate de situl
nostru: Prezentare detaliată şi Manual.

