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Klasični potek nabave, naročanja in skladiščenja

Nabava, naročanja in skladiščenje z Minoa Grosist

REFERENTKUPEC

• Avtomatičen izračun potreb za naročanje 
 in priprava naročil dobaviteljem
• CRM celotne nabave
• Računalniška izmenjava naročil
• Elektronski sprejem naročila 
 (Minoa IQube, RIP izmenjava)
• Sistemska finančno komercialna kontrola 
 ustreznosti naročil

• Uporaba Minoa Logist
• Avtomatiziran proces izdelave nalogov 
 za odpremo
• Avtomatična priprava računov na osnovi 
 informacije o prevzemu pošiljke 
• Odpremni dokumenti so enaki dejanski 
 odpremi

SKLADIŠČE

REFERENTKUPEC

• Potrebe za naročanje pri dobavitelju 
 se ugotavljajo ročno
• Ročna evidenca o pogojih dobave
• Ročna priprava in pošiljanje naročil 
• Ročni vnos telefonskega ali pisnega 
 naročila
• Ročna kontrola komercialno finančne 
 ustreznosti naročil  

• Ročna obdelava vodenja skladišča
• Nepovezan proces med naročilom 
 in izdajo
• Ročno kreiranje računov
• Možnost popravljanja odpremnih 
 dokumentov po izdaji iz skladišča

SKLADIŠČE
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Glavne prednosti programske rešitve 

CELOVITOST IN ENOVITOST SISTEMA

Vsi postopki, značilni za poslovanje veletrgovine, so programsko medsebojno povezani, 
maksimalno avtomatizirani in podprti z mobilno tehnologijo. Z uporabo takega sistema bosta 
zagotovljena popolna preglednost poslovanja in onemogočeno oškodovanje premoženja.

AVTOMATIZACIJA NABAVNIH IN PRODAJNIH PROCESOV 

Na podlagi elektronskih izmenjav podatkov z dobavitelji in kupci ter prodajo na terenu je 
omogočena visoka stopnja avtomatizacije nabavnih in prodajnih procesov. Določeni postopki so 
tako avtomatizirani, da omogočajo tudi prodajo brez prodajalca.

MOBILNA PODPORA PRODAJI NA TERENU IN POSPEŠEVANJU PRODAJE Z APLIKACIJO Minoa IQube

On-line poveza informacijskega sistema z mobilno aplikacijo Minoa IQube vašim trgovskim 
potnikom omogoča učinkovitejše delo in pospeševanje prodaje, vodstvu pa učinkovito 
načrtovanje, vodenje in sproten nadzor prodaje, ki poteka brez komercialistov v podjetju. 

LOGISTIKA SKLADIŠČENJA Z MOBILNO TEHNOLOGIJO

Logistika skladiščenja je podprta s specializirano programsko rešitvijo Minoa Logist, ki temelji na 
mobilni tehnologiji in je del informacijskega sistema za vodenje veletrgovine. Njena uporaba 
bistveno skrajšuje in poenostavlja skladiščna opravila, optimizira skladiščne prostore in 
odpravlja reklamacije ter neskladja. 

ELEKTRONSKA IZMENJAVA PODATKOV S POSLOVNIMI PARTNERJI

Poleg zakonsko predpisanih elektronskih izmenjav (e-računi, Intrastat, davčno potrjevanje 
računov in drugo) so del rešitve tudi e-izmenjave z dobavitelji, kupci in distributerji ter 
spletno prodajo. Elektronska izmenjava vam omogoča brezpapirno poslovanje, odpravlja 
možnost napak in ročno delo ter zagotavlja večjo preglednost poslovanja.  

Minoa Grosist je visokospecializiran in 
celovit informacijski sistem za vodenje 
poslovanja trgovskega podjetja. Narejen je 
na podlagi dolgoletnih izkušenj razvojne 
skupine z upoštevanjem zahtev 
uporabnikov in sodobne tehnologije. 
Primeren je za podjetja s širokim 
asortimentom prodajnih izdelkov, veliko 
kupcev, svojim ali najetim skladiščem, 
svojim ali zunanjim računovodstvom, 
prodajo na terenu in ambulantno prodajo. 

Minoa Grosist
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Kaj boste pridobili s programsko rešitvijo Minoa Grosist?

VEČJO UČINKOVITOST TRGOVSKIH POTNIKOV IN POSPEŠITEV PRODAJE 
Z uporabo mobilne aplikacije Minoa IQube, ki je on-line povezana z informacijskim sistemom 
Minoa Grosist boste dosegli večjo učinkovitost trgovskih potnikov in pospeševanje prodaje.

ON-LINE NADZOR NAD PRODAJO IN PRODAJNIM TVEGANJEM
Z on-line komercialnimi in finančnimi podatki, namenjenimi vodstvu in s številnimi pregledi, 
podprti z grafičnimi prikazi, boste dosegli popolen nadzor nad prodajo in prodajnim tveganjem.

ODPRAVO REKLAMACIJ IN MANKOV V SKLADIŠČU
S povezavo s programsko rešitvijo Minoa Logist in uporabo mobilnih naprav v logistiki skladiščenja, 
boste pri pripravi komisioniranja reklamacije zmanjšali na minimum, oziroma 0,01 odstotka.
Z elektronskim sledenjem dostave blaga in potrdilom o dostavi, pa boste izključili tudi reklamacije, 
nastale zaradi nedobave blaga vašim kupcem..

Odpravili boste tudi manke v skladišču, saj boste imeli povsem pregledne postopke in 
dokumentacijski tok, kar onemogoča goljufije, ki so posledica pomanjkljivih informacijskih sistemov.

UČINKOVITO ORODJE ZA IZTERJAVO TERJATEV
S sistemom Minoa Grosist boste lahko pripravili različne kategorije opominov glede na dobo 
zastaranja terjatve. Poleg tega bodo vaši trgovski potniki imeli pri svojem delu vedno on-line 
informacije o neplačanih računih svojih kupcev na aplikaciji Minoa IQube. Vaši kupci na tako 
imenovani blok listi bodo imeli avtomatično prepoved naročanja do poravnave celotne ali 
delne obveznosti. Izterjava dolga je podprta tudi z orodjem za vodenje korespondence izterjave,
na voljo pa boste imeli še podporo pri pripravi podatkov za e-izvršbo s pripravo e-slogov.

MAKSIMALNO MODERNIZACIJO POSLOVANJA IN AVTOMATIZACIJO POSAMEZNIH PROCESOV
S povezavo veleprodaje, logistike skladiščenja, prodaje na terenu in pospeševanja prodaje, boste 
dosegli: e-prodajo brez prodajalca, e-računovodstvo, e-arhiviranje izdanih in prejetih dokumnetov, 
e-skladiščno poslovanje, direktno povezavo spletne trgovine z odpremo, B2B-izdajo in sprejemanje 
naročil, sledljivost izvora izdelkov skozi vse procese poslovanja, e-sledenje dostave pošiljk, odpravo 
reklamacij in še mnogo več.

PROGRAMSKO REŠITEV, VREDNO VAŠEGA ZAUPANJA 
Programske rešitve Minoa uporabljajo tudi podjetja, ki so zavezana k revizijam, zato so pod 
nenehnim nadzorom slovenskih in tujih revizijskih hiš. Vse opravljene revizije so do danes potrdile 
ustreznost in visoko kakovost naših informacijskih rešitev. Vse, brez izjeme so bile pozitivne in 
brez pripomb.

Minoa Grosist
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Kakšne so uporabniške prednosti programske rešitve? 
POLJUBNA NASTAVITEV PODOBE
 Podobo zaslonov si lahko nastavite po svojih željah in poljubno spreminjate prvotno nastavljene 

 barve besedila, ozadja in polj.

DINAMIČNO NASTAVLJIVE PODATKOVNE PREGLEDNICE 
 Delo s preglednicami je podobno delu  z Excelom in omogoča filtriranje podatkov, 

 napredno in preprosto iskanje podatkov, večnivojsko razvrščanje, preprosto izvažanje v Excel, 
 samodejno pomnenje pregledov, dodajanje pregledov med svoje predloge, direktno tiskanje s 
 prilagoditvijo izpisa, prenašanje v različne formate itn. 

ENOSTAVNO PREHAJANJE MED EKRANI 
 Naenkrat imate lahko odprtih več programov za hitro in preprosto premikanje med odprtimi 

    programi, naenkrat pa lahko imate odprtih tudi več programov na enem zaslonu za istočasno 
    pregledovanje različnih vsebin.

Kaj o nas in naših rešitvah menijo uporabniki?

  
''Brez naprednega visokoavtomatiziranega informacijskega sistema ne bi mogli popolnoma 
pregledno obvladovati več kot 28.000 aktivnih izdelkov.'' 
Boris Veras, vodja sektorja komerciale WUERTH, d.o.o., Slovenija

Za več informacij ali predstavitev
programske rešitve nas pokličite
na telefonsko številko

01 514 00 50
ali kontaktirajte na

info@minoa.si 

Kaj vam omogoča tehnični vidik programske rešitve?
VISOKA VARNOST IN ADMINISTRACIJA
 Visoka varnost sistema je zagotovljena s sistemom uporabniških imen in gesel, shranjenih 

 s kriptirnim algoritmom. Vsi uporabniki so evidentirani v sistemu, do katerega lahko dostopajo 
 le prek dodeljenih osebnih gesel, uporabniki pa lahko dostopajo le do njim dodeljenih programov.
 Administracija uporabnikov skrbi za centraliziran nadzor in pregled nad uporabniki ter za 

 določanje pravic dostopa in uporabe sistema na ravni uporabnika. Na voljo sta seznam trenutno 
 prijavljenih uporabnikov in sporočilni sistem za obveščanje uporabnikov o vzdrževalnih delih 
 ter nadgradnjah.

SLEDLJIVOST SISTEMA
 Sledljivost vnosov in popravkov podatkov je zagotovljena z zapisovanjem na ravni vsakega 

 zapisa v sistem ter evidence vsake faze premika. 

SISTEMSKO ARHITEKTURO
 Sistemska arhitektura je večnivojska s podatkovno, podatkovno odjemalno, poslovno in 

 uporabniško (predstavitveno) ravnjo.

''Specializiran informacijski sistem za vodenje veleprodaje Minoa Grosist, ki smo ga vpeljali hitro in 
brez izpada poslovanja, bi priporočal vsem veletrgovcem, ki želijo biti kar nekaj korakov 
pred konkurenco.''   
Robert Brϋfach, direktor podjetja BOMERX trgovina s kozmetiko na debelo, d.o.o.

Minoa Grosist


