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• CRM – prodaje
• Elektronski sprejem naročila 
 (Minoa IQube, RIP izmenjava)
• Sistemska finančno komercialna kontrola 
 ustreznosti naročil
• Avtomatiziran proces izdelave nalogov 
 za odpremo
• Avtomatična priprava računov na osnovi 
 informacije o prevzemu pošiljke 

• Avtomatičen izračun potreb za naročanje 
 in priprava naročil dobaviteljem
• CRM celotne nabave
• Računalniška izmenjava naročil
• Avtomatičen izračun plana proizvodnje 
 na osnovi prodaje in stanja zalog 
 z avtomatičnim preračunom potreb
• Avtomatično spremljanje 
 in obračun proizvodnje 

PODJETJE

REFERENTKUPEC

• Ročni podatki o prodajnih pogojih do kupcev
• Ročni vnos telefonskega ali pisnega naročila
• Ročna kontrola (ali nobene) komercialno 
 finančne ustreznosti naročil  
• Nepovezan proces med naročilom in izdajo
• Ročno kreiranje računov

• Potrebe za naročanje pri dobavitelju 
 se ugotavljajo ročno
• Ročna evidenca o pogojih dobave
• Ročna priprava in pošiljanje naročil
• Ročno planiranje proizvodnje in 
 preračunavanje po sestavnih delih
• Ročno spremljanje in obračun 
 proizvodnje 

PODJETJE

Klasični potek proizvodnje, nabave in prodaje

Proizvodnja, nabava in prodaja z Minoa Producent
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Glavne prednosti programske rešitve 

CELOVITOST IN ENOVITOST SISTEMA

Vsi postopki, značilni za poslovanje kemijske in živilskopredelovalne industrije, so programsko 
medsebojno povezani, maksimalno avtomatizirani ter podprti z mobilno tehnologijo. 
Z uporabo takega sistema bodo izpolnjeni vsi visoki standardi o sledljivosti izvora proizvodnih 
sestavin, ki jih imajo taka podjetja. 

VISOKA NATANČNOST OBRAČUNA PROIZVODNJE

Obvladovanje proizvodnje je z 98-odstotno natančnostjo izračuna proizvodne cene.

INTEGRIRANA 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. Omogoča tudi integracijo elektronskih 
tehtnic med pripravo surovin in zagotavlja popolno sledljivost porabljenih materialov ter surovin 
v končnem izdelku. Tako sta izključena možnost nastanka proizvodnega kala in zagotovljena 
visoka kakovost izdelkov.

MOBILNA PODPORA PRODAJI NA TERENU IN POSPEŠEVANJU PRODAJE 

On-line povezava 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. 

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, distributerji in 
spletno prodajo. Elektronska izmenjava vam omogoča avtomatizacijo procesov in brezpapirno 
poslovanje, odpravlja možnost napak ter ročno delo in zagotavlja večjo preglednost poslovanja. 

Minoa Producent je 
visokospecializiran in celovit 
informacijski sistem za vodenje 
poslovanja proizvodnih podjetij 
kemijske in živilskopredelovalne 
dejavnosti. Nastal je kot rezultat 
izkušenj in znanja strokovnjakov iz 
načrtovanja in terminiranja 
proizvodnje ter informatike.
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Kaj boste pridobili s programsko rešitvijo Minoa Producent?

CELOVITOST IN ENOVITOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Vsi postopki, značilni za poslovanje proizvodnje, skladiščne logistike in 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.

ZAGOTAVLJANJE VISOKIH MERIL IN ZAHTEV ZA ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI V PROIZVODNJI
Visoka merila in zahteve, ki so za kemijsko in živilskopredelovalno proizvodnjo ključnega pomena, 
je s to programsko rešitvijo zlahka izpolnjevati brez povečevanja stroškov. Popolna sledljivost 
materialov in surovin je zagotovljena ves čas, od vhoda, do izhoda.

POVEČANJE NATANČNOSTI IZRAČUNA PROIZVODNE CENE
Obračun proizvodnje je avtomatična obdelava, ki omogoča 98-odstotno natančnost izračuna 
proizvodne cene izdelkov in polizdelkov. Iz obračuna je razvidna dosežena proizvodna cena za 
vsak delovni nalog, strukturirana po vrstah stroškov (direktni, indirektni, kooperacijski stroški in 
stroški dela).

PRAVOČASNO OSKRBO PROIZVODNJE Z MATERIALI IN SUROVINAMI
Za optimalno pokritost proizvodnih potreb in doseganje optimalnih zalog je poskrbljeno že na 
nabavni strani, katera ima na voljo učinkovita orodja in avtomatizme za izračun potreb za naročanje.

VEČJO UČINKOVITOST TRGOVSKIH POTNIKOV IN POSPEŠITEV PRODAJE 
Z uporabo mobilne aplikacije Minoa IQube, ki je on-line povezana z informacijskim sistemom 
Minoa Producent 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.

Minoa Producent
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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?

  
''Programski produkt Minoa Producent uporabljamo od leta 2008. To je učinkovita in zanesljiva podpora 
proizvodno-logističnemu procesu in nam zagotavlja potrebno sledljivost vključevanja vhodnih surovin in 
embalaže od načrtovanja do izdelave vsake sarže kozmetičnega izdelka ter spremljanje stroškov.'' 
Nadica Novak, vodja proizvodnega obrata ILIRIJA, d.d., Lendava

''Informacijsko podporo Minoa Producent v podjetju uporabljam že več let. Vsak dan mi pomaga pri delu s 
preglednicami, kar omogoča pripravo internih in eksternih poročil ter zaznavanje neskladij. S programskim 
produktom Minoa Producent je obračun proizvodnje avtomatiziran z veliko natančnostjo izračuna 
proizvodnih cen.''
Rosana Andrejka, vodja financ in računovodstva v podjetju ILIRIJA, d.d., Ljubljana

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.

''Med večletnim sodelovanjem se je Minoa izkazala kot pravi specialist za programsko podporo in 
tudi s sodelovanjem z njenimi zaposlenimi sem zelo zadovoljna, saj so vedno pripravljeni 
pomagati s primernimi rešitvami, poleg tega so prijazni in ustrežljivi.''

Marjeta Fatur, referentka za kadre in plače, SOGEFI Filtration d. o. o., Medvode
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