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POSTAVITE DOBRE
TEMELJE
Povežite podatke iz vseh virov in
oddelkov v koristne informacije
Čeprav so začetki lahko zelo enostavni, bo
rast podjetja prinesla veliko podatkov iz
različnih oddelkov - prodaja, marketing,
proizvodnja ... Pravočasno razmislite,
kako boste vse informacije smiselno
združevali v uporabna poročila in analize.

UPORABLJAJTE LE
IZBRANE REŠITVE
Preveč različnih rešitev pripelje do
podvajanja podatkov

Odoo.

Dodajanje različnih modulov v eno
celovito rešitev je enostavno, saj se
vsi podatki zbirajo na enem mestu.
Zato ni potrebe po prenašanju
podatkov ali dodatnih (dragih)
integracijah.

Ne ujemite se v past in ne uporabljajte
različnih rešitev le zato, ker so poceni. Ko se
bo zaradi obsega dela povečal nabor
podatkov, boste imeli z usklajevanjem baz
dvojne stroške. Poleg tega boste težje
oblikovali kakovostne in pravočasne
informacije.

KOMUNIKACIJA JE
GRADNIK
POSLOVANJA
Odoo "Chatterbox"

Shranjuje celotno komunikacijo na
enem mestu. Maile lahko pošiljate in
prejemate skozi sistem. Tudi vsa
dokumentacija ostaja pripeta k
naročniku. Na ta način se ne izgubi
nobena informacija.

Poenostavite komunikacijo med
zaposlenimi in naročniki
Ne dovolite, da postane komunikacija med
zaposlenimi in naročniki površna. Na enem
mestu imejte shranjene pogovore,
dogovore, pogodbe, reklamacije. Le tako
boste lahko celovito obvladovali svoj posel.

PREGLED NAD PROJEKTI
IN NALOGAMI IZBOLJŠA
IZVEDBO
Zmanjšajte tveganje izvedbe projektov.

Odoo projekti

Skupni koledarji, naloge, pregled nad stroški
in prihodki projekta na enem mestu povečajo
možnosti, da projekt uspe. Le s pravilnim
spremljanjem stroškov in časa lahko projekt
obvladujete in ne presežete stroškovnih in
časovnih okvirov. S tem se tudi zmanjša
tveganje, da projekt ne bo izveden
pravočasno.

Odoo CRM?
CRM je odlično orodje za
spremljanje uspešnosti prodaje.
Omogoča spremljanje odprtih
priložnosti, aktivnosti prodajne
ekipe, izvedene posle ... Na ta
način lahko predvidevate ali
boste dosegli zastavljene cilje.

Odoo omogoča celovito
upravljanje projekta, delegiranje in
prerazporejanje nalog.
Poenostavlja finančno in časovno
spremljanje poteka projekta.

NADZOR NAD
STROŠKI IN PRIHODKI
Spremljate poslovanje celotnega
podjetja
Ne čakajte na poročila iz računovodstva.
Napredni sistemi za analizo podatkov
omogočajo spremljanje trenutnega
poslovanja in načrtovanje prihodnosti.

FLEKSIBILNOST IN
SKALABILNOST
Program naj se prilagaja vašim
potrebam

Odoo

Integracije med programi postajajo
preteklost. Danes obstajajo napredni
sistemi, ki omogočajo spremljanje
poslovanje različnih oddelkov na enem
mestu. Smiselno je, da se program
prilagaja rasti podjetja, številu zaposlenih
in omogoča sodelovanje zunanjih
partnerjev.

kljub svoji širini lahko Odoo
prilagajate svojim potrebam in
raste z vami. Module lahko po
potrebi vključite in dodajate
poljubno število uporabnikov.
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