Agriculture One

 Agriculture Oneמאגד פתרונות מבוססי  SAP Business Oneאשר פותחו על מנת לתת מענה לארגונים
מתחום החקלאות על גווניו ומתאים וסיטונאים ויצואנים של תוצרת חקלאית.
יכולות  SAP Business Oneו Agriculture One -מסייעות בניהול החברה בצורה יעילה וידידותית ,תוך בקרה
ואיסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון.
אודות התוכנה

במבט חטוף...

שם המוצרAgriculture One :
סוג הפתרון :ורטיקאלי
לוקליזציה :כל הלוקליזציות



o

מאפייני מפתח


אינטגרציה Agriculture -
 Oneהנו פתרון מבוסס SAP
 Business Oneהמשתלב
כחלק
סינרגטית
אינטגראלי מ SAP Business
.One



גמישות  -נתונים ומאפיינים
להוספה
ניתנים
רבים
ולעדכון לפי צרכי הלקוח
בצורה פשוטה ומהירה בין
ובין
ההקמה
בשלב
בשלבים מתקדמים יותר.

שיווק
o
o
o



ניהול מחירונים מתקדם
o
o
o



ניהול לפי משקל\קרטונים\משטחים
ניהול והתחשבנות בגין משטחים ,דולבים ואריזות אחרות
ניהול פחת ומוצרים חוזרים מלקוחות
עיבוד מוצרים-ייצור

לוגיסטיקה
o
o
o
o
o
o



מחירוני עלות ומכירה ברמת משטח\\FIFOממוצע נע וכד'
שליחת מחירונים יעודים ללקוח בהתאם לקיים במלאי
אפשרות לחישוב רווח גולמי עד רמת המשטח

ניהול מלאי מתקדם
o
o
o
o



ומכירות
ניהול טלמרקטינג מבוסס חלוקה
ניהול עמלות סוכנים
אפשרות להקמת פורטל אינטרנט ללקוחות ( )B2Bלצורך ביצוע
ומעקב הזמנות ,צפייה בדוחות גיול ,כרטסת וכד'
אפשרות להקמת פורטל אינטרנט לאנשי מכירות לצורך ביצוע
ומעקב הזמנות ,דוחות גיול ,כרטסת וכד'

בקרת רכש
ניהול שרשרת אספקה משלב הזמנה מספק עד לתשלום
הדפסה אוטומטית של מדבקות משטחים
חיבור המערכת למשקלים ומסועים
הדפסת מדבקות לסחורה יוצאת
ניהול הפצה לפי קווי חלוקה וסבבים (אפשרות לסידור נהג
מקוון ב )smart phone

ייצוא
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ניהול תשתיות לתחום ייצוא חקלאי (מספר שבוע ,שדה תעופה,
שטר מטען ועוד)...
ניהול הזנים הבוטניים הקיימים בעולם
ניהול סוגי הגידולים ()CROP
הפקת הצהרות בריאות וניהולן לפי קודים בוטניים ומדינות
היעד ( )FITOעל פי דרישת משרד החקלאות\הגנת הצומח
חישוב תשלום תמלוגים לזני הגידולים ()ROYALTIES
תעודות מעוצבות ייעודיות עבור כל מדינה בהתאם לדרישות
תמיכה בניהול סוכנים בכל מדינה וניהול עמלות
שליחת חשבוניות אוטומטית בדוא"ל בהתאם למאפייני הלקוח
מערכת דוחות התומכת בנתונים הנ"ל כולל התראות
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The information in this document is proprietary to RELS. This document is a preliminary version and
not subject to your license agreement or any other agreement with SAP or RELS. This document
contains only intended strategies, developments, and functionalities of the RELS product and is not
intended to be binding upon RELS to any particular course of business, product strategy, and/or
development. RELS assumes no responsibility for errors or omissions in this document. RELS does not
warrant the accuracy or completeness of the information contained within this material.

