Moduły
Zarządzanie Produkcją
Wytwórcy i producenci stale poszukują metod optymalnego zarządzania procesami produkcyjnymi i
takiego ich sparametryzowania, aby koszty wytwarzania były jak najniższe. W celu zaspokojenia ich
potrzeb firma Streamsoft stworzyła moduł przeznaczony do kompleksowego sterowania procesem
produkcji w przedsiębiorstwie. Wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę na
wszystkich etapach procesu produkcyjnego. więcej

Handlowo-Magazynowy
Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki
towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania
procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana
ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft PRESTIŻ. więcej

Finanse i Księgowość
Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym
profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu
przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa
gospodarczego. więcej

CRM
Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu z klientów ciągłości i
spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego problemu i zaproponowanie
skutecznego rozwiązania. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem jest
to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. więcej

Kadry i Płace
Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego.
Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. więcej

Zamówienia Internetowe
Moduł Zamówienia internetowe to aplikacja internetowa wspierająca obsługę sieci sprzedaży i
oddziałów firmy. W każdej chwili uprawnieni klienci mogą kontrolować stan swoich zobowiązań,
wprowadzać nowe zamówienia i śledzić stan ich realizacji. Aplikacja usprawnia pracę firm
wielooddziałowych, które nie posiadają wspólnej bazy magazynowej. Umożliwia kontrolę stanów
magazynowych oddalonych oddziałów oraz realizację przesunięć magazynowych. więcej
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Środki Trwałe
Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie
bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co
umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem. więcej

Wyposażenie
Moduł Wyposażenie jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości. Umożliwia
ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie
podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest
do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki
dyscypliny oraz dbałości o mienie. więcej

Kasy Fiskalne
Moduł Kasy Fiskalne przeznaczony jest do obsługi detalicznych i hurtowych rozproszonych sieci
handlowych, z wykorzystaniem Internetu. więcej

ABI Business Intelligence
ABI Business Intelligence to nowoczesne rozwiązanie informatyczne oparte na technologii hurtowni
danych, powstałe dzięki integracji technologii i wiedzy na temat systemów klasy Business
Intelligence. więcej

Akwizycja, Vanselling
Zadaniem aplikacji jest wsparcie pracy sprzedawców wykonujących zadania poza siedzibą firmy. W
rezultacie zastosowania programu PRESELL, kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z
rozproszonym działem handlowym, co pozwala na bieżąco śledzić wyniki. Ponadto, posiadając
nieprzerwany dostęp do aktualnych informacji spływających z terenu łatwiej podejmuje się właściwe
decyzje. więcej

Serwis
Moduł przeznaczony jest dla firm zajmujących się serwisem dowolnego rodzaju sprzętu, warsztatów
samochodowych o dowolnej specjalizacji lub firm usługowych. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie
codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz poprzez zapewnienie
szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji. więcej

Raporty i Formularze
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Moduł Raporty i Formularze umożliwia definiowanie i wykonanie indywidualnych zestawień, analiz,
formularzy dokumentów i etykiet, w oparciu o dane zgromadzone w systemie. Stanowi kompletne
narzędzie, w pełni zintegrowane z systemem Streamsoft PRESTIŻ. Przeznaczone jest dla
zaawansowanych użytkowników systemu. więcej

Moduł Administratora
Moduł Administratora jest aplikacją przeznaczoną do administrowania systemem Streamsoft
PRESTIŻ. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem.
Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm,
modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.
więcej
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