iPOS – webes beszerzési rendszer az Infor
SunSystemshez
Az iPOS beszerzési rendszer az Infor FMS Systemshez kifejlesztett
alkalmazás, amellyel minimalizálhatók a beszerzési költségek és
jelentős megtakarítások érhetők el.

a számla részletes adataival. A teljesés a részfizetés is
megvalósítható a rendszerben. A valós idejű integráltság az Infor
SunSystems rendszerrel biztosítja, hogy a budget ellenőrzés
pontosan történjen és elkerülhető legyen a túlfizetés.

Az iPOS a megrendeléstől a kifizetésig lefedi a beszerzési
folyamatokhoz tartozó összes tevékenységet. A terméket kizárólag
az Infor SunSystems-hez fejlesztették, ezért teljes mértékben
integrált a pénzügyi rendszerrel. Ez kivételes üzleti előnyöket és
alacsony bekerülési költséget jelent, szemben bármilyen más
beszerzési megoldással. Az alkalmazást ma világszerte 18 országban,
15 ezren használják.

Jelentések

Beszerzési rendelések

Az internetek keresztül történő elérés lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy bárhonnan, bármikor elérjék a rendszert. Így a
megrenedlések, szerződések, számlák távolról is megtekinthetők,
jóváhagyhatók.

A különböző jóváhagyási szintek alkalmazásával a felhasználók a
vállalatcsoport különböző cégeinél élvezhetik az önkiszolgáló
beszerzés előnyeit. Az iPOS rendszer egyszerűségének és intuitív
kialakításának köszönhetően leegyszerűsíti és felgyorsítja az on-line
beszerzést.

Valós idejű és átfogó jelentések készíthetők az iPOS és az Infor FMS
SunSystems rendszerekben lévő adatok alapján egyaránt. A teljes
folyamat a megrendelés kezdetétől a számlázásig részletesen és
széleskörűen auditálható.

Webes elérés

Az LLP-ről

Jóváhagyás

Az LLP Group üzleti tanácsadási és szoftver szolgáltatásokat
nyújt helyi és nemzetközi cégek számára Európában, ÉszakAmerikában és Mexikóban. Az LLP tanácsadói és projekt
menedzsment
szakértelmét
nemzetközi
szoftver
termékekkel ötvözve, megfizethető és reális megoldásokat
kínál ügyfeleinek.

Az iPOS beszerzési szabályai és a jóváhagyási szerepek lehetővé
teszik, hogy a beszerzési rendelések a vállalati struktúrának és az
összeghatároknak megfelelően történjenek.

Megrendelések

A Csoport elsősorban a vállalati működés, a pénzügyek, az
elemzések, az ügyfélkapcsolatok és a jelentéskészítés
igényeinek kielégítésére koncentrál helyi, regionális és
nemzetközi viszonylatban is.

Az iPOS többfajta megrendelést és beérkezett áru/szolgáltatás
bevételezést képes feldolgozni, webes alapon. A megrendelési
folyamatok megfelelnek a nagyvállalati környezetnek és különböző
beszerzési csoportokba rendelkezhetők.

Az LLP a systems@work, az Infor SunSystems, az Infor BI,
a Microsoft Dynamics 365, és a Pivotal CRM üzleti
informatikai rendszerek kiemelt értékesítő és bevezető
partnere az európai régióban.

Bevételezés
A bevételezési folyamat lehet opcionálisan használható a beszerzett
árukra vagy szolgáltatásokra. Lehetőséget teremt a rendszer
továbbá olyan termékek/szolgáltatások bevételezésére is melyek
nem kerültek korábban megrendelésre.

LLP Hungary Kft.
1138 Budapest, Révész utca 27-29.
Tel: +36-1-412-2400

Számlázás
Az iPOS a beszállítói számlákat, mennyiségeket és költségeket
automatikusan összeveti a megrendeléseken szereplő értékekkel,
mely alapján egy jóváhagyott bizonylatot állít ki a pénzügy számára
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