UNIKALNA PLATFORMA APLIKACJI DLA BIZNESU
Aktywnie zwiększaj dochody twojej firmy z systemem Odoo!

Już ponad 2 miliony użytkowników rozwija z sukcesem swoje firmy dzięki pracy
z aplikacjami Odoo. Ponad 3 tysiące dostępnych modułów gwarantuje elastyczność
konfiguracji i unikalne możliwości dostosowania do wymagań. Wybierz Odoo,
aby twoja firma znowu stała się lepsza od konkurencji.
PRZYKŁADY GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ

Sprzedaż

–

elastyczny

proces

ofertowania,

akceptacja ofert on-line, definiowane szablony


Sprzedaż



Sklep internetowy



Zakupy



Kadry / Płace

przepływem akceptacji i zatwierdzania. Definiowane cenniki



CRM



Kampanie





(wraz z regułami kalkulacji), definicje upustów, segmentacja

Zarządzanie Projektami

Rekrutacja





Punkt sprzedaży (POS)

klientów. Podgląd rozliczeń z klientami, system alertowania

Magazyn



Produkcja



Czas pracy (timesheet)



Księgowość i Finanse



Ankiety



Środki trwałe



Zarządzanie



Wydatki



Portal klienta

Punkt Sprzedaży – przyjazny i przejrzysty



HelpDesk

interfejs, który nie wymaga instalacji i pracuje

ofert, zamówienia sprzedaży z definiowanym

sprzedawców. Współpraca z magazynem, podgląd stanów
magazynowych, rezerwacje towarów. Definicje sprzedaży
cyklicznej. Sprzedaż usług na podstawie rejestru czasu pracy.

dokumentami

w trybie online. Integracja aplikacji z magazynem
Każda z aplikacji Odoo uruchamiana jest w jednej spójnej

oraz

platformie zawierającej serwer, bazę danych, wspólny interfejs

i rozliczeń. Wprowadzaj i zarządzaj nowymi punktami

użytkownika. Każda z aplikacji może być wykorzystywana

sprzedaży używając tylko połączenia internetowego – bez

samodzielnie oraz w połączeniu z innymi. Im więcej aplikacji

instalacji, bez specjalistycznego osprzętu. Aplikacja działa na

wykorzystasz dla swojej firmy, tym bardziej zintegrowany

urządzeniach mobilnych takich jak iPad, tablet Android,

będzie Twój system. Podobnie jak w przypadku aplikacji

zwykłych laptopach, komputerach PC czy przemysłowej

w telefonie – dodajesz tylko aktualnie potrzebne funkcje.

maszynie POS.

APLIKACJE WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ

APLIKACJE DLA OPERACJI BIZNESOWYCH

księgowością

pozwala

na

kontrolę

dostępności

CRM – potencjalni klienci, sygnały sprzedaży,

Magazyn

automatyczne akcje (np. tworzenie sygnałów na

zapisów. Każdy ruch towarów magazynowych jest

podstawie korespondencji email), pełna historia

śledzony na zasadzie przesunięcia, zawsze jest

kontaktów z klientem, lista zadań, kalendarz spotkań,

podwójny zapis wydania i przyjęcia. Dokumenty wydania,

telefonów. Ewidencja szans sprzedaży z listą etapów

przyjęcia

(kwalifikacja, propozycja, negocjacje…) definiowaną przez

użytkownika. Planowanie przyjęć i wydań produktów.

użytkownika. Planowanie przychodów, śledzenie „lejka”

Przeliczane jednostki miary. Wycena magazynu wg cen

sprzedaży. Wbudowany klient poczty email do komunikacji

średnich, FIFO, LIFO. Procedura inwentaryzacji magazynu.

z klientami.

Rezerwacje towarów, kontrole dostępności. Śledzenie serii

z

–

unikalna

szablonami

towarów, strefy składowania.
Odoo zintegrowane aplikacje dla Biznesu
© 2014 Currenda Sp. z o. o.

1

druku

metoda

podwójnych

definiowanymi

przez

BOGATY ZESTAW GOTOWYCH FUNKCJI
Sprawdź, ile możliwości oferuje każda z aplikacji platformy Odoo!

Zakupy – organizacja łańcucha dostaw dla

Zarządzanie projektami – organizacja pracy

Twojej firmy. Ewidencja dostawców. Dokumenty

grupowej w projekcie. Definicje projektów, zespoły

ofert zakupu dla porównania ofert różnych

projektowe, etapy, podział na fazy. Definicje zadań

dostawców. Proces zakupowy – oferta, zamówienie, dostawa,

projektowych, śledzenie wykonania (terminy, przypisanie

faktura zakupu. Możliwość pełnej kontroli procesu i rejestracji

zasobów), karty czasu pracy, definicje problemów w projekcie,

dokumentów na każdym etapie. Przyjęcia częściowe.

powiązanie zadania-problemy. Zarządzanie dokumentami

Powiązanie faktur zakupowych z procesami sprzedaży dla

w projekcie. Widok typu kanban dla zadań projektowych

produktów sprzedawanych „na zamówienie”. Automatyczne

i kontroli postępu prac. Planowanie projektu – wykresy Gantta.

wysyłanie (email) zamówień zakupu w wyniku innych

Kalendarz dla zadań projektu. Fakturowanie z zadań

procesów (np. zapotrzebowanie sprzedaży, zbyt niski stan

projektowych (wg czasu pracy). Komunikacja w projekcie

magazynowy).

dzięki wewnętrznemu systemowi wiadomości zintegrowanym
z pocztą elektroniczną.

Księgowość i Finanse – księgowanie w czasie
księgowością

Produkcja – definicje komponentów składowych

analityczną dla raportowania wyników w układzie

produktów (BOM), definicje procesów produkcji

procesów, projektów firmy i jej struktury organizacyjnej.

z listą operacji. Centra robocze, produkty gotowe –

Funkcje budżetowania i konsolidacji wyników. Kontrola

połączenie zestawień materiałowych z definicjami procesów

rozliczeń z Klientami i Dostawcami. Rejestracja płatności

produkcji. Rejestracja zleceń produkcyjnych. Planowanie

w tym integracje z Bankami - import wyciągów bankowych,

produkcji – czasy operacji, wymagane zasoby (ludzie,

rejestry kasowe. Rejestry VAT, raporty Bilansu, Zysku i Strat,

materiały). Koszty centrów roboczych, rejestracja czasu

rzeczywistym

dzienniki

operacji.

połączone

Uzgodnienia

z

zapisów

–

ręczne

i automatyczne. Pełna integracja z wszystkimi modułami

operacji produkcyjnych, rejestracja realizacji zadań produkcji.
Pełna integracja z magazynem, sprzedażą i zakupami.

Odoo (magazyn, zakupy, sprzedaż, POS,…). Obsługa
płatności ratalnych, wielowalutowość, faktury proforma.
Faktury

Pracownicy – kartoteka pracowników, książka

elektroniczne, portal Klienta z listą jego faktur

telefoniczna, karty czasu pracy, ewidencja wejść-

i płatności, automatyczna wysyłka faktur jako email,

wyjść.

Rozliczenia

–

rejestracja

płatności.

APLIKACJE DLA KADR

Informacja

o

statusie

(np.

urlop,

definiowane szablony wiadomości email. Fakturowanie

chorobowe).

z zamówień sprzedaży w tym fakturowanie częściowe.

organizacyjna firmy. Wnioski urlopowe, chorobowe, inne

Windykacja – specyfikacja zaległości na karcie klienta.

nieobecności. Zarządzanie dokumentami pracownika.

Funkcje

wysyłki

wiadomości

email

z przypomnieniem

o płatności. Definiowany przez użytkownika proces windykacji
– ile dni opóźnienia, jakie działanie, planowanie działań –
wiadomości email, telefony, spotkanie. Raportowanie wg
statusu płatności faktury zapłacone, płatności częściowe,
raport wiekowania należności.
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Ewidencja umów z pracownikami, struktura

ZAWSZE SZUKAJ NOWYCH ZASTOSOWAŃ
Zwiększ komfort pracy i możliwości działania na rynku dzięki aplikacjom Odoo!

Rekrutacja – publikacja ofert pracy na portalu

APLIKACJE DLA MARKETINGU

firmowym (moduł Odoo). Rejestracje zgłoszeń
procesu

Kampanie marketingowe – wykorzystanie bazy

rekrutacji (np. kwalifikacja, wywiad technologiczny, wywiad

wiedzy o klientach i potencjalnej sprzedaży

końcowy).

do realizacji efektywnych akcji marketingowych.

rekrutacyjnych,

definiowane

Komunikacja

kroki

pomiędzy

kandydatami

a pracownikami kadr poprzez wewnętrzny system wiadomości

Narzędzie

zintegrowany

wg definiowanych szablonów. Segmentacja klientów, definicje

z

pocztą

elektroniczną.

Zarządzanie

dokumentacją dotyczącą procesu rekrutacji.

do

masowej

wysyłki

wiadomości

email,

grup docelowych dla kampanii. Dynamiczne budowanie grup
na podstawie definiowanych reguł wyboru. Definiowalne kroki

–

Wydatki

zarządzanie

wydatkami

księgowym,

działania

(planowany

telefon,

wiadomość wg wybranego szablonu) w zależności od zdarzeń

Walidacja

w systemie (odpowiedź email, rejestracja sygnału, zmiana

przez

pracownika,

akceptacja

Automatyczne
opcjonalnie

połączenie

również

z

z

możliwa

integracja

modułem

wydatków

statusu oferty itd.).

systemem
środków

trwałych. Kierownik ma pełen wgląd w wydatki swojego
zespołu,

odpowiednie

pracowników. Rejestracja propozycji wydatków.

wydatku przez kierownika, sprawdzenie i akceptacja przez
księgowość.

kampanii,

z

projektem

Wydarzenia – organizator spotkań i konferencji.
Definicje

wydarzeń,

listy

uczestników,

harmonogramy spotkań. Wsparcie dla wysyłki
zaproszeń i rejestracji odpowiedzi. Portal dla uczestników

i refakturowaniem Klienta.

wydarzenia z prezentacją agendy i opcjami rejestracji.
Oceny okresowe – system cyklicznych ankiet

Automatyczne potwierdzanie uczestnictwa w wydarzeniu.

pracowników. Definiowalne zestawy pytań oraz

Połączenie z modułem Sprzedaży w przypadku wydarzenia

sposobu

związanego z płatnościami (np. płatne szkolenia).

punktacji.

Ankiety

pracownicze

procesowane zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy,
przegląd

Automatyzacja poczty email – definicje akcji

i akceptacja przez pracowników. Utrzymywanie historii ankiet

systemu na wiadomości email w zależności

wypełnienie,

walidacja

przez

pracowników,

od adresu docelowego, tematu wiadomości czy

i pracowniczych ocen okresowych.

zwartości w treści. Rejestracja sygnałów, zadań projektowych
lub problemów w projekcie w odpowiedzi na przychodzące
wiadomości email. Wykorzystaj serwer pocztowy i Odoo
do automatycznego generowania ofert, zadań projektowych
czy zgłoszeń problemów w projekcie.
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