BMDCOMMERCE
Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

www.bmd.com

Buďte vítáni ve světě BMD Commerce!
BMD COMMERCE je celkové řešení ERP (Enterprise Ressource Planning). BMDCOMMERCE
podporuje řízení zbožního hospodářství a výrobních procesů.
Získáte programový balíček, vyzkoušený v každodenních potřebách tísíci uživateli. Pomůže Vám
růst, ulehčí Vám podstatně ve Vašem pracovní zatížení a ušetří čas.
BMDCOMMERCE je společně s BMDACCOUNT zcela kompletní řešení pro všechny firemní
oblasti. Díky flexibilní přizpůsobivosti a podpoře všech běžných podnikových systémů je BMD
COMMERCE systém, optimální pro nasazení ve firmě jakékoliv velikosti.

ÚVOD

Jedná se o systém, vyzkoušený praxí, který prokazuje svou způsobilost v nejrůznějších oborech
činnosti již mnoho let.
BMDCOMMERCE je sestaven jednoduše, modulárně a přehledně. Poskytuje individuální a
rychlé zavedení za příznivých podmínek. Rutinní vyhledávání umožní rychlé vyhledání druhu
zboží, zákazníka či zakázky. Dodatečné nástroje, jako volně volitelné řízení datových polí,
integrovaný generátor masek a rozsáhlý generátor formulářů, Vám umožní si vytvořit vlastní
masku obrazovky pro vkládání dat, statistiky, jakož i individuelní výtisky formulářů.
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Modulární systém, určený pro
všechna odvětví
BMDCOMMERCE je svým ERP řešením pro všechna
odvětví nejúspěšnějším produktem BMD posledních
let.
Přes 1.400 firem v Rakousku, Německu, Švýcarsku,
ČR, Slovensku a Maďarsku věří BMD. Internacionálně
činná společnost bude podporována vícejazyčným
softwarem BMD. Silný tým 50 systémových a
aplikačních programátorů se stará o další dynamický
vývoj.
Právě tak tým 60 spolupracovníků pro organizaci
seminářů, školení a podporu garantuje, že dostanete
kdykoliv potřebné vzdělání a podporu., které očekáváte.

Prodej
Od nabídky, přes zakázku a dodací list až po fakturu
jsou podporovány postupy ve Vaší firmě.

Sklad
Spravujte libovolné množství skladů s regály, v různých
barvách a velikostech. Inventura, MDE-evidence a
statistiky doplňuje tuto oblast.

PŘEHLED

Výroba
Výrobní zakázka, sériové číslo, šarže, kusovník a
výkonný software PPS pro plánování kapacity, přípravu
práce, řízení výroby a kontrolu kvality.

Nákup
Objednávky příslušné k zakázkám jsou přiřazeny po
dodání k otevřeným zakázkám. Automaticky vystavený
návrh objednávky je možné manuálně doplnit.
Požadavky jdou přes dopis, E-mail nebo fax na možné
dodavatele.
Dodané objednávky jsou ve skladu automaticky
přiúčtovány a jsou k dispozici pro kontrolu došlých
faktur. Pro speciální obory činnosti je možná "Nákupní
faktura".

Pokladna v maloobchodě
Pro maloobchod je připraveno kompletní řešení
pokladen s EAN kódem, bankomatem a funkcí
kreditních karet.

www.bmd.com

E-Commerce
On-line Shop se všemi rysy jako sestavení na
obrazovce, druhy placení ad. Možnost přístupu k datům
skladu, statistikám a existujícím zakázkám. Přímé
převzetí z objednávek zákazníků do oblasti zakázek v
BMDCOMMERCE.

Příklady z různých odvětví
Velkoobchod
Například v potravinářském velkoobchodě se přijímají
objednávky od zákazníků buď písemně nebo telefonem.
Písemně se sestaví jednoduše pomocí BMD generátoru formulářů. Rychlé info poskytuje okamžitý
přístup k otevřeným dodávkám, individuálním cenám
zákazníků a k rabatům a umožní nekomplikovanou,
rychlou evidenci zakázek. Dodavatelské objednávky
jsou pořízeny prostřednictvím přístroje MDE při
průchodu skladem a poté plně automaticky přeneseny
do objednávek. Faktura na zákazníka (častokrát velké
supermarkety a potravinové řetězce) se odešle
elektronicky prostřednictvím EDI.

Obchod se stavebními materiály &
supermarkety se stavebninami
Obchod se stavebním materiálem potřebuje často nejen
řešení prodejních pokladen, ale i možnost vydat zboží na
základě dodacího listu. Anebo zaevidovat zakázku,
která bude pak v obchodě zaplacena v hotovosti.
Abychom přitom neztratili přehled, umožňuje obráceně
systém BMD-pokladny přístup ke zpracování zakázek.
Meziukládání pokladních lístků nebo registrace druhu
zboží k náhledu jsou všeobecně použitelné funkce.
Vylepšený reportingový systém pečuje o to, aby ne
každý prodavač směl poskytnout rabat.
BMD-pokladní systémy pracují většinou jako PCpokladní systém s připojenou pokladní zásuvkou,
zákaznickým displayem, tiskem pokladních dokladů a
etiket, ale také skenery (stolním a ručním skenerem) tak
jako i přístroji MDE, bankomaty a speciálními
klávesnicemi (např. s integrovanou čtečkou karet k
pořízení časové evidence ve filiálkách). Ale jsou možné
ještě další formy, jako kompletní pokladna nebo
pokladny s dotykovou obrazovkou.
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PŘÍKLADY Z ODVĚTVÍ

Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

Úklidové firmy

Odpadové hospodářství

vědí již předem, které zakázky je třeba vyřídit. Tyto se založí a
produkují pak týden co týden pracovní podklad podle zakázky o
úklidu.
Dodatečné pozice, které k údržbě a úklidu budov přináleží,
mohou být ještě dodatečně zaznamenávány. Poté se fakturuje
buď podle časových záznamů z BMD-evidence výkonů nebo
paušálně.
Poplatky mohou být pak analyzovány podle druhu úklidových
prací nebo podle zákazníka top-down až na úroveň artiklu.

Zákazníci z oboru hospodaření s odpady užívají přizpůsobivost
rozhraní BMD. Přebírají data o váze automaticky z fakturace.

Outsourcing personálu
Společnosti, poskytující "pronájem" personálu, užíivají právě
tak možnosti integrace evidence výkonů a zpracování
kontraktu. Přitom hlavní pozornost je upřena jednorázové
evidenci případu. Vložením do evidence výkonů následuje jak
vyúčtování na zákazníka, tak i vyúčtování mezd.

Výrobní firmy
generují své receptury příp. výrobní procesy pro zhotovované
produkty a plánují tuto produkci na základě potřeby, udávané
počtem metody "just in time". Pro dodávky odbytu se
automaticky sestavuje cestovní plán spolu s deklarací
bezpečnosti zboží.

Farmaceutické firmy
Pro farmaceutické firmy je opět bezpodmínečně nutné, aby byl
veden každý lék s číslem šarže a seznam léků byl spravován i
dle data expirace.

Stavíme na zkušenosti.
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Spediční firmy

Obchod s květinami

organizují své zakázky spolu s desky na spisy. Ty tiskne
BMD COMMERCE . Všechna vyhodnocení a
vyúčtování jednotlivých cest přebírá BMDCOMMERCE
.

V tomto oboru je používáno například placení přes
pokladnu nejen v maloobchodě, ale prodává se i přímo z
nákladních vozů. Řešení "dopravního prodeje" Vás
přitom podporuje. Prodeje se evidují v přístroji MDE a po
návratu do centrálního pokladního systému jsou
přeneseny. Současně se korigují také stavy skladu.
Zakázky, pořízené na pokladně, se mohou odvíjet
prostřednictvím částečných dodávek a částečných
zúčtování. Úhrada zákaznickými kartami nebo správa
seznamu přání (svatba) a připojená statistika nejsou
rovněž pro BMD-pokladny problémem.

Kabelové televize
fakturují v pravidelných periodách vždy stejné částky,
podobně jako u pronájmů nebo smluv o správě. S
modulem "opakovaná faktura" zvolíte, v jakých
časových intervalech se bude fakturovat.
Po automatickém zaúčtování následuje zaúčtování
došlých plateb z bankovního výpisu nebo automatické
převzetí platby v BMD-účetnictví.

Spolupráce s mnoha rozdílnými odvětvími, rovněž i přes hranice, garantuje stálý vývoj a průběžné rozšiřování
funkcí, které je pak prospěšné všem zákazníkům.

Moduly BMD Commerce
PRODEJ

MODULY

Volné sestavení polí, které jsou k dispozici, pro
+
vložení, vyhodnocení na obrazovku a tisk formulářů
(potvrzení objednávky, dodací list, kreditní účet,
pokladní doklad, dobropis, opravná faktura ad.)
umožňuje bezproblémové přizpůsobení se Vaší
společnosti
Zákazníci a druhy zboží jsou rozděleny do
+
statistických skupin
Automatické zvýšení ceny spolu se zaokrouhlením
+
částky
Rozlišení zákazníků, dodací a fakturační adresy
+
Založení zákazníka a artiklu během zaevidování
+
zakázky
Varování při překročení minimálního množství a
+
minimálního debetu
Porovnání kreditního limitu podle finančního
+
účetnictví se zůstatkem + hodnotou otevřených
zakázek
Výpočet dle hodnot a množství, přepočet jednotek
+
Kontrola termínu dodání, částečné dodávky
+
Operování čárovými kódy ve všech oblastech
+
Všechny formy faktury a účetního deníku odpovídají
+
zákonným předpisům země, v jejíž právní verzi
nasadíte software

www.bmd.com

Variabilně sestavitelná a detailní statistika a ABC
+
analýza podle zákazníků, druhů zboží, dodavatelů,
zástupců
Přehled zakázek tříděn podle zákazníků/projektů
+
Automatické zaúčtování všech druhů zakázek (také
+
prodej za hotové) ve finančním účetnictví s možností
kontroly a opravy
Import kmenových dat z MS Excel / Access. SQL
+
export všech kmenových dat
Vyhodnocení a statistiky jako zákazníci, druhy
+
zboží, dodavatelé, sklady ad.
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Cizí měna / Cizí jazyk
S tímto modulem je možné, abyste zakázky a faktury, vyhotovené v
domácí řeči, vytiskli v cizí měně a v cizím jazyce, jakmile byly jednorázově přeloženy odpovídající formuláře a texty artiklů. Žádaná řeč a
měna jsou založeny v kmenových datech zákazníka.

Opakující se faktura
Automatizace periodicky vystavovaných faktur,
jako např. za nájem, správu, abonentní nebo
paušální poplatky.

Zákaznické ceny
Založení všeobecných platných ceníků anebo ceníků pro určité
skupiny zákazníků
Také zákaznicky specifické individuální ceny a rabaty, odstupňované
ceny / stupňovité rabaty, rabaty odstupňované podle celkového odebraného množství zakázky
Rabaty vztahující se k výši zakázky, k číslu druhu zboží zákazníka, k
zákaznické ceně ad. je možné spravovat
Správa akcí (ceny, datum zahájení / ukončení) a z toho vyplývající
statistiky akcí

PRODEJ

Provize
Až 4 prodejci na zákazníka a zakázku
Výpočet provize z plateb zákazníka nebo obratu jako procentní sazba,
nebo částka za artikl /skupinu produktů, nebo všeobecně
Provize může být také odstupňovaná v závislosti na poskytnutém
rabatu
Výpočet provize ze zaevidovaných, vyúčtovaných nebo zaplacených
faktur

Nákladové účetnictví
založení nákladových středisek a nositelů nákladů u
+
artiklů nebo zákazníků
Možnost vložení přímo na zakázku
+
Rozdělení obratu přímo do nákladového účetnictví
+
Nabídky jsou přenášeny na nositele nákladů
+
(projekty) jako rozpočtované hodnoty
Při převodu do nákladového účetnictví jsou pozice
+
artiklů ohodnoceny jejich vstupní cenou a sloučeny
podle druhů nákladů
Datum dodání, uvedené v nabídce (možno
+
všeobecně nebo za pozici), je použitelné pro přidělení
k určité periodě rozpočtu
Bude-li kalkulace později změněna, prostřednictvím
+
nového převzetí nabídky následuje oprava skutečné
hodnoty také v nákladovém účetnictví
Intrastat
Import příp. založení použitých čísel zboží v kmenových
datech artiklů. Automatická sumarizace dat podle čísel
zboží pro import / export EU. Hlášení Intrastat je
automaticky sestaveno, může se vytisknout nebo data
elektronickou cestou zaslat na centrální statistický úřad
ČSÚ).

Částečná / konečná faktura
Automatická správa a účtování částečné a konečné faktury.
Srážka z odvodu zádržného a rezervy na pojistné krytí .

Obalové materiály (ARA, zelený bod)
Oddělený výkaz o produktově specifické dani a
+
příspěvku na životní prostředí na faktury

Vše z „jedné ruky“.
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Výpočet daní procentuelních anebo vztažených k
+
množství či obsahu
Zaúčtování daňových obnosů na separátní účet ve
+
finančním účetnictví
Podle artiklu jsou založeny příslušné druhy
+
obalových materiálů s jejich váhou
Na základě prodejů se mohou měsíčně sestavovat
+
seznamy použitých obalových materiálů s výpočtem
příspěvků odvodů
Pokud pro artikl již existuje kusovník, může být
+
výpočet odvozen z něho

PRODEJ

Následné druhy zboží
Následné druhy zboží jsou vůči hlavnímu artiklu buď
bezpodmínečně nutné - (použití lahví) anebo volitelné dodatečné (baterie do kapesní svítilny).
Zobrazení na tiskárnu jako vlastní (dodatečná) pozice
nebo připojení k hlavnímu artiklu.
Cena zpětně přijatého zboží může být odlišná od
výdejní ceny.
Zákaznická kartotéka
Dodatečně k měsíčním a ročním statistikám, které se
vyskytují ve všech modulech, můžete pomocí
zákaznických kartoték velmi rychle stanovit, zda, kdy a
ke které ceně byl artikl určitého zákazníka prodán.
Podle skupin zboží existuje možnost volby, zda mají
být tyto skupiny vedeny v zákaznické kartotéce.
Předběžná evidence zakázek přímo ze zákaznické
kartotétky

Plán cesty
Sestavení cestovních plánů prostřednictvím přiřazení
zákazníka nebo zakázky k cestě dodávky.
Výtisk seznamu komisí a nákladů podle cest, se součty
hodnot a váhy, rozdělení podle cílových míst.
Přepravní doklady
Sestavení dat rozhraní pro balíkovou službu UPS a
General Logistics
Výtisk přepravních dokladů AT/DE, COM, EUR, ATR ad.
na základě dat zakázky. Pokud je požadováno, výtisk k
nim příslušejících deklarace o bezpečnosti zboží (EUprovedení)!
Zapůjčení
Označení jednotlivých artiklů jako zapůjčených druhů
+
zboží, které se poté dostanou automaticky spolu s
vydodáním do správy zapůjčení
Vedle vyúčtování denního nájmu mohou být
+
vyúčtovány také základní poplatky
Po oznámení datumu plánovaného / zpětného
+
vrácení je možné zobrazit, které produkty jsou kdy
očekávány zpět
Podle zákazníků mohou být separátní smlouvy o
+
pronájmu dohodnuty a založeny
Také palety, správa přepravních obalů ad.
+
Rychlé info / telefonní prodej
Ideál pro telefonní prodej nebo pokud musíte
+
jednoduše rychle reagovat
Ukáže přehledně a okamžitě všechny informace,
+

Bonus
Bonus na celkový obrat, skupiny zboží nebo
+
jednotlivé artikly podle obratu nebo množství, také
odstupňovaně
Roční nebo kratší než roční (měsíční) vyúčtování
+
Program sestaví automaticky volně zobrazitelný
+
bonusový dopis, nebo exportujete data pro sériový
dopis do MS Word. Příslušné dobropisy jsou
automaticky sestaveny a zaúčtovány ve Vašem
finančním účetnictví
Také dodavatelský bonus se může vypočíst a uvést
+
v platnost prostřednictvím zprávy o dobropise na
dodavatele

www.bmd.com

které jsou k dispozici o určitém zákazníkovi
Zobrazeny jsou již vydodané artikly, otevřené
+
dodávky, zůstatek a kreditní limit podle finančního
účetnictví, zákaznické statistiky, informace o
bonusech, záznamy v kronice k aktuálním
zákazníkům a k jejich zakázkách, odlišné dodací a
fakturační adresy
Pro poptávané artikly se dozvíte aktuelní disponibilitu,
+
ceny specifické na zákazníka, rabaty, odstupňované
množství a v současnosti platné akční ceny
Rychlá evidence nové zakázky, také pokud již v
+
pozadí "polopřipravený" kontrakt čeká
Vidíte kdykoliv hodnotu dosud objednaného zboží a
+
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Nabídka
+
Nabídky mohou být převzaty jako zakázka
+
Rřozšíření dat pro založení zájemců
+
Seznam zpracování podle otevřených termínů následného
zpracování
+
Statistika nabídek
+
Pokud existuje pro každý druh nákladů artikl ve zbožním
hospodářství, jsou přebírány nabídky nebo zakázky jako
rozpočet na "nositele nákladů"
+
Zhodnocení pokračuje vstupními cenami, předpokládané
dodací termíny stanoví periody nákladů.

Skupina a volba
V rámci nabídek / zakázek jsou generovány skupiny
nadpisů a skupinové součty manuálně nebo automaticky
(pro skupinu zboží). Podle přání se zobrazí závěrečné
shrnutí ceny (skupinové součty), které je možno i
vytisknout. Určité pozice nabídek mohou být deklarovány
jako volba a zobrazeny odchylně. S volbami se přo
skupinách a skupinových součtech nepočítá.

PRODEJ

můžete jednotlivé pozice libovolně měnit. Po uložení
telefonicky přijaté zakázky se vracíte automaticky k předešlé
přerušené úloze

Informační systém a rozpočtování pro obchodní službu

+
Statistiky, účetní list a otevřené položky, otevřené nabídky a
dodávky, aktuální ceny a stavy skladu jakož i vypočtená
provize
+
Je-li požadováno heslo za každého prodejce, zobrazí se
pouze vlastní data, která se týkají jeho zákazníka
+
Pro každého prodejce jsou evidovány rozpočtované hodnoty
(obrat nebo množství) podle skupiny zboží nebo zákazníka
příp. skupiny zboží nebo artikl
+
Ve statistice je zobrazena podle volby odchylka skutečnosti
od loňských hodnot nebo od prognózované hodnoty

Výměna dat s notebookem
Převzetí offline nově pořízených nebo změněných nabídek a
zakázek v BMDCOMMERCE. Současně s tím centrála
poskytne souhrnně externímu uživateli provedené změny na
zakázkách, cenících ad.
Převzatí nabídek, sestavených v cizím systému.

Nejlepší informace.
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SKLAD

Mobilní pořízení dat
Prostřednictvím přístroje na pořízení dat se mobilně
pořídí následující data a později naimportují do
centrály: návrhy objednávek, účtování skladu,
skladové přeúčtování, inventurní data, zakázky,
dodávky zboží, zpětné dodávky, prodej dopravy ad.
Platforma EDI
S tímto základním modulem se zašlou data o
zakázkách příp. objednávkách na vlastní konvertor
nebo na konvertovanou firmu, aby se převedla na
jednotnou formu, kterou bude moci číst dodavatel nebo
zákazník ve svém počítačovém vybavení.
EDI transakce - objednávky
Export objednávek na Vaše dodavatele - import
objednávek zákazníků jako zakázka.
EDI transakce - faktury
Export faktur pro Vaše zákazníky, import došlých faktur
od Vašich dodavatelů.
EDI transakce - zakázky
Export a příjem potvrzených objednávek.

www.bmd.com

EDI transakce - dodací listy
Export a import dodacích listů.
Správa poboček
organizuje sladění dat mezi pobočkami a centrálou.
Kmenová data se spravují centrálně a posílají se na
pobočky společně s podstatnými provozními daty jako
přeúčtování skladu, otevřené položky a součty
zákazníků. Pobočky dávají zpět na centrálu obraty
pokladen s příslušejícími úbytky skladu, tak aby byly k
dispozici pro zaúčtování do finančního a skladového
účetnictví.

SKLAD
Vedení stavů za artikly ve stavu skladu, v
+
rezervovaných a disponibilních zásobách, překročení
minimálního množství, navrženého množství
objednávky ad.
Mnohé automatické a manuální druhy účtování pro
+
rozdílné druhy přírůstků, úbytků a oprav.
Automatické sledování průměrných vstupních cen při
+
každém přírůstku skladu.
Seznamy k hlášení překročených minimálních nebo
+
maximálních stavů.
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BMDCOMMERCE
Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

inventura, inventura k rozhodnému dni,
permanentní namátková inventura , evidence za sklad
/skladové místo manuelně, prostřednictvím skeneru nebo
mobilního pořizovače dat
Převzetí inventury k rozhodnému dni se zohledněním
+
přírůstků a úbytků v mezidobí
Znehodnocení inventury v % za skupinu zboží nebo artikl, na
+
přání stupňovitě podle data přijetí. Ohodnocení také "jen
označených pozic".
Převzetí inventurních cen dle volby na kmenové artikly a /
+
nebo sklad
Seznamy rozdílů (chybějící stav), seznamy znehodnocení,
+
přehled skladu, statistika
Spotřeba zboží je automaticky vypočtena a dle volby jen
+
předběžně vsazena do
krátkodobé výsledovky a
nákladového účetnictví, nebo měsíčně ihned zaúčtována do
finančního účetnictví

faktuře jsou rozdílné barvy a velikosti jako jednotlivé
pozice vytištěny nebo zobrazeny v tabulce jako
souhrnné pozice s množstvím, barvou, velikostí
+
Také v informaci o skladu a statistice se vykazují
odděleně rozdílné barvy a velikosti
Správa šarží
Správa přírůstku a úbytku s číslem šarže (interním a
externím), s nebo bez data expirace. Podle volby
automatické nastavení systému FIFO / LIFO a zhodnocení
úbytků nebo manuelní volba.
Kusovník
+
Založení a správa setů a kusovníků v libovolné hloubce
+
Prodejní ceny druhů setů jsou stanoveny manuelně nebo
generovány automaticky ze součtu jednotlivých dílů
+
Prostřednictvím zakázky jsou jednotlivé díly na skladě
rezervovány a skutečně odúčtovány až při dodávce
+
Sestavu setů je možné na zakázce měnit
+
Na přání se mohou jednotlivé díly setů přitisknout do
zakázky, dodacího listu: "skládající se z....."
+
Náhled a tisk kusovníků a setů

SKLAD

Normální
+

Výrobní zakázka

+
Analýza k materiálové pohotovosti pro plánovanou výrobu,
seznamy k materiálové dispozici, statistiky ad.
podle skladových dat nebo automaticky v
návaznosti na zakázku
+
Prověření disponibility stavebních a výrobních dílů / skupin
podle kusovníku
+
Tisk výrobních zakázek. Postupné hlášení o zhotovení
+
Při hlášení o zhotovování mohou být korigována jednotlivá
množství
+
V návaznosti na to následuje nový propočet aktuelních
vstupních cen pro výrobu, přizpůsobení průměrné vstupní
ceny a odúčtování jednotlivých dílů, současně s
přiúčtováním hotových dílů

+
Návrh výroby

Multisklad
Správa regálových míst a mnohých skladových míst, také s
rozdílnými minimálními a maximálními stavy, nákupními,
vstupními a průměrnými cenami.
Vyhodnocení k vytištění a na obrazovku jsou podle skladového
místa a / nebo regálu rozděleny.
Barvy & velikosti
Založení a správa volně definovatelných tabulek barev a
+
velikostí
Artikl tak může být veden ve všech barvách a velikostech,
+
které jsou obsaženy v tabulce, přiřazené k artiklu
Při čtení EAN kódu jsou spolu evidovány automaticky barvy a
+
velikosti
V potvrzení objednávky, v objednávce, dodacím listu a
+

Sériové číslo

+
Správa artiklů se sériovými čísly buď nutná nebo dle volby
+
Dle volby vložení interních a / nebo externích sériových čísel,
garanční doba, důvod pro pohyb při vzetí na sklad a při
dodávce
+
Strojní kniha (kronika) je vedena podle sériových čísel
částečně automaticky (přírůstek, úbytek, opravy nebo jiné
důvody k účtování) a může být doplněna manuelními vstupy
(zpráva o servisu)
+
Hledání podle sériových čísel, zákazníka, čísla artiklu,
označení artiklu atd.

Důvěra zavazuje.
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VÝROBA

BMD PPS
BMD Business Software rozšířil své rozsáhlé řešení
managementu zboží BMDCOMMERCE o modul PPS.
Tím se stal BMD kompletním poskytovatelem
celkového integrovaného systému ERP (Enterprise
Ressource Planning). Zakázky, kusovníky, faktury,
skladování a objednávky jsou v BMDCOMMERCE
zpracovávány jako dosud. Proces výroby už není jen
jakási "černá skřínka", na kterou je nahlíženo pouze z
kvantitativního hlediska, ale díky níž se dá
prostřednictvím BMDCOMMERCE plánovat a řídit.
První nasazení v různých odvětvích dokazují i zároveň
komplexitu a flexibilitu softwarového řešení BMD.
Díky jednotné datové struktuře a úzké spolupráci
nevyvstávají žádné problémy s rozhraním, které by
mohly nastat při koupi od různých poskytovatelů a
produktů. Jelikož musí výrobní modul velmi úzce
spolupracovat s řízením zboží ve Vašem podniku, jsou
integrované moduly softwaru BMD Business Vaším
ideálním partnerem.

www.bmd.com
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BMDCOMMERCE
Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

BMD PPS přebírá zakázky z BMDCOMMERCE - modulu
+
standardního managementu zboží, ale může je importovat
také ve smyslu Vaší spolupráce s Vašimi zákazníky
BMD PPS obsahuje pro vstup zboží modul přijímání zboží,
+
který může zpracovat jak suroviny tak obchodní zboží. Tento
modul podporuje vstupní kontrolu (kontrolu kvality) a
porovnává data s objednávkami. Tyto suroviny jsou
důležitým elementem plánování výroby v BMD PPS, protože
pro něj může být vypočtena materiálová disponibilita Vaší
výroby
BMD PPS dodává BMDCOMMERCE potřebu materiálu pro
+
eventuelní nutné interní přeorganizování skladu nebo
objednávek pro výrobu
BMD PPS nabízí možnost, zařadit do plánu výrobní šarže,
+
které vyplývají ze zakázek. Díky správě výrobních dávek
můžete uchovávat přehled o Vašich výrobních šaržích.
Plánování kapacity Vám obstará přehled o kapacitách
Vašich strojů.

Přehledné barevné zobrazení Vám umožní díky vizualizaci
+
výrobních postupů přehled o všech Vašich strojích příp.
pracovních místech. Jsou Vašimi zdroji, které Vám jsou k
dispozici pro nejrůznější výrobní dávky
Díky modulu pro hlášení zahájení a zhotovení je vizualizace
+
průběžně aktualizována.
Vaše suroviny a vyrobené hotové výroby jsou rovněž
+
zohledněny v každém plánování a řízení, proto je máte pod
kontrolou v jakýkoliv okamžik
Přípravné časy a procesní pokyny jsou rovněž důležitou
+

součástí BMD PPS

+
Je-li ve Vaší výrobě důležitým elementem zpětné
sledování, umožňuje BMD PPS u materiálů, vedených se šaržemi, doklad o zpracování v hotovém
produktu
+
Výroba se může skládat jak z paralelních tak rovněž ze
sériových pracovních postupů, takže se může v BMD
PPS manipulovat i s komplikovanými pracovními
procesy
+
Na konci výroby jsou k dispozici pro zajištění kvality 3
úrovně kontroly. Teprve po úspěšném proběhnutí všech
relevantních kontrol může následovat uvolnění k
dodávce
+
Výrobní postup je tedy zobrazen díky BMD PPS,
integrován do BMDCOMMERCE a Vy máte všechny
možnosti plánovat a řídit Vašich výrobu.

VÝROBA

BMD PPS - od dodavatele až k zákazníkovi

BMD PPS - jednoduchá správa kmenových dat

+
Založte si s BMD PPS procesní pokyny pro Vaše centra
zpracování. Všechny postupy mohou obsahovat procesy,
které mohou samy uložit přesně pracovníkovi nebo stroji (viz
CAM), které činnosti je třeba vykonat
+
Hotové produkty, které neprošly kontrolou kvality, mohou být
znovu jako recyklovaný produkt uvedeny do výrobního
procesu
+
Díky implementované kombinované správě materiálových
šarží může BMD PPS také zacházet s velmi choulostivými
produkty. Jako například s výrobky, u nichž musí být předem
testována kombinace šarží (např. pro medicínskou techniku)
+
BMD PPS může pracovní nástroje spravovat, založit je a
přidělovat při procesech příp. postupech
+
V BMD PPS je definováno centrum zpracování jako jednotka
speciálního přepracování nebo zpracování. Znamená to, že
každý stroj a každé manuelní pracoviště je spravováno jako
centrum zpracování. Každé z těchto center může být plánováno a vizualizováno. Přiřazení procesů (postupů) a pracovních nástrojů může následovat
+
S přípravnými informacemi se zachází jako s postupny a
proto jsou popsány také jako procesy, takže pracovník
dostane přesný popis pro další pracovní krok
+
Stanovte produktovou řadu, s jejíž pomocí může BMD PPS
minimalizovat výrobní náklady a tím může zvýšit Vaši
produktivitu
+
Pomocí správy reportů může být definována pro každého
uživatele odpovídající pracovní oblast

Perfektní řízení.
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BMD PPS - Vyhodnoťte Vaši výrobu různorodě

BMD PPS - BDE Evidence podnikových dat

BMD PPS Vám zpracuje výrobní statistiku
+
Implementovaná analýza potenciálu umožňuje u
+

BMD PPS umožňuje sledovat a zaznamenávat
+

kombinovaných produktů analýzu, kolik je možno
potenciálně vyrobit hotových produktů
BMD PPS dává přehled o všech produktech, ohro+
žených v procesu výroby, díky své analýze minimálního data spotřeby
Vyhodnocení vadných výrobků
+
BMD PPS podporuje analýzu materiálového zpraco+
vání
BMD PPS vyhotoví srovnání materiálů, spotře+
bovaných v procesních pokynech s pozicemi, které
obsahuje kusovník

výrobní kroky. Podle procesních pokynů a
kusovníků může být výrobní proces centra
zpracování sledován, použitý materiál registrován a
přezkušován na upotřebitelnost. Obdržená data
slouží ke zpětnému sledování výrobků
On-line evidence modulu BMD PPS pracuje na bázi
+
HTML (internet explorer / internet information
server). Na základě zde použité internetové
technologie je možné napojit on-line externí
pracovní stžanice se slabším síťovým spojením
(pevná síť / mobilní síť). On-line evidence může
pracovat s PC a čtečkou čárových kódů nebo s
ručním přístrojem přes mobilní síť. Použitý ruční
přístroj musí být přístupný pouze přes HTMLbrowser (Internet explorer) a čtečku čárových kódů
BMD PPS - MGA spojte Vaše měřící přístroje s
Vašim PPS-systémem

VÝROBA

S MGA napojením měřících přístrojů modulu BMD
+

BMD PPS - Regulujte Vaši výrobu s prakticky
generovanými seznamy, etiketami a podklady
S BMD PPS můžete uvolnit Vaše naplánované
+
výrobní dávky prostřednictvím výrobních seznamů
a tím zadejte pracovníkům na pracovním místě
žádaný příkaz k pracovnímu postupu
Získejte s BMD PPS - expediční seznamy přehled
+
o Vašich hotových výrobcích
Ten samý přehled získáte s BMD PPS - suroviny, a
+
to o surovém materiálu při příjmu materiálu
Uchovejte si s BMD PPS přehled o Vašich
+
surovinách a jejich výskytu, příp. spotřebě ve Vaší
výrobě.
BMD PPS pomáhá etiketováním / označováním
+
Vašich produktů, kontejnerů, případně nositelů
nákladu k lehčí manipulaci

www.bmd.com

PPS můžete propojit nejrůznější měřící přístroje s
Vašim systémem a tím s nimi komunikovat
Typický měřící přístroj v tomto smyslu je váha. Je
+
napojena na počítačový systém a data o váze
mohou být zaznamenána ve správný čas
Samo automatické dávkování nebo rozpoznání
+
chyby musí být realizovatelné s BMD PPS MGA.
BMD PPS - CAM: Rozhraní k Vašim strojům
SML-lnterface, integrovaný do BMD PPS, otevírá
+
možnosti směrem k počítačově podporované
výrobě (Computer Aided Manufacturing CAM), které
Vám umožňuje bezproblémovou interaktivní
komunikaci s řízením strojů (SPS)
Řízení strojů může zahájit a vyhodnocovat příkazy z
+
BMD PPS, ale může i zpětně hlásit BMD PPS další
pokračování výroby, spotřeby materiálu ad. Díky
tomuto rozhraní je nasazen další krok k realizaci
plně automatické výroby
Tyto stroje - počítačově interaktivní jsou vyzkoušeny
+
v nasazení specielně v kombinaci s ESA-měrný
systém a prokázaly se jako stabilní, výkonný nástroj
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BMDCOMMERCE

NÁKUP

Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

NÁKUP
+
Správa libovolného množství dodavatelů za artikl s různým
označením artiklů, s různými cenami, objednávkových
jednotek, objednávkových čísel, měn, dodacích lhůt ad.
+
Návrh objednávky se generuje automaticky po zprávě skladu
(objednaný stav, sezóna ad.) nebo automaticky v závislosti na
zakázce. Návrh dodávky podle nejlepších cen, dodacích lhůt
nebo zhodnocení. Manuelní zpracování a doplnění návrhu
objednávky je samozřejmě možné
Sestavení objednávky je volné dle rozsáhlých možností a
+
může se obměňovat podle dodavatele / skupiny dodavatelů
Pozice toho samého artiklu se v objednávce shromáždí nebo
+
alternativně jednotlivě uvedou s údajem o čísle komise
Odeslání objednávky následuje po vytištění, jako fax nebo E+
mailem přímo z programu

+
Kontrola dodacího termínu

prošlých objednávek pohodlně
na obrazovku nebo prostřednictvím tiskárny
+
Upomínkové dopisy nebo sdělení o stornu se na přání
automaticky vygenerují
Přijetí zboží do komise následuje na základě příslušné
+
objednávky na obrazovce
Při tom je zhodnocen dodavatel a náklady jsou rozděleny na
+
dodávku
Jakmile dorazí zboží pro zakázku, je signalizována
+
připravenost k jejímu vydodání
Modul obsahuje mj. statistiku dodavatelů na obrazovku
+
anebo k výtisku, ABC analýzu, předpoklad termínu zaplacení
SQL - export s variabilní hloubkou detailů a roztříděním
+

Vše pevně v rukou.
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Poptávka / nákupní faktura
Ze zpracovaného návrhu objednávky jsou nejprve
+
zaslány žádosti poštou, e-mailem nebo faxem na
možné dodavatele řazené podle artiklů
Po vyhodnocení nabídek se může vygenerovat ze
+
žádosti objednávka
Modul je také vhodný k tomu, aby sestavil nákupní
+
fakturu jakoby "ve jménu dodavatele"
V současném pracovním kroku je materiál
+
přiúčtován na sklad a nákupní faktura je postoupena
finančnímu účetnictví k automatickému zaúčtování
Formulář objednávky
Výpočet objednaného množství poldle volně
definovaných vzorců.
Všechna skladová množství, přírůstky a úbytky
aktuálního nebo minulého roku, tak jako i pole kmene
artiklu jsou k dispozici pro výpočet vzorce.
Objednávky poboček

POS - POKLADNA

S časově omezeným rozpočtem, děleným po
produktových skupinách je definován objednávkový
rámec pro pobočku.
Objednávky poboček přebírá centrála jako návrhy
objednávek, zpracovává je a objednává.
Kontrola přijatých faktur
Již nikdy
+

ztráta termínu kvůli zdlouhavému
správnímu postupu
Přijaté faktury jsou ihned po příchodu předevido+
vány, přiděleny jednomu nebo více pracovníkům a
jim také promptně předány
Pro další zpracování se třídí automaticky podle lhůty
+
skonta
Porovnání přijatých faktur s objednávkou a skutečně
+
obdrženým zbožím následuje na obrazovce
Jedné přijaté faktuře může být přiděleno více
+
objednávek a / nebo dodávek
Přehled dosud nepřiřazených objednávek je k
+
dispozici
Dopravní náklady a cestovní výlohy mohou být také
+
dodatečně přiřazeny k dodávce
Jako věcný účet pro předkontaci je navrhován účet
+
nákupu, založený v kmenu artiklu, je možné jej

www.bmd.com

manuelně změnit
přijatých faktur ve finančním účetnictví
následuje automaticky po uvolnění.

+
Zaúčtování

POS POKLADNA
Prodej za hotové může následovat anonymně nebo
+
personalizovaně (firemní zákazníci, zákaznické
karty)
Přiřazení anonymního zákazníka do oblasti (PSČ) je
+
možné
Artikly jsou plynule načítány prostřednictvím EAN
+
kódů, krátkých čísel nebo prostřednictvím rutiny
vyhledávání artiklů (9 rozdílných vyhledávacích
pojmů) pro prodej, cenovou nebo skladovou informaci
Pro práci pokladny je k dispozici 8 různých druhů
+
placení
Paralelně s tiskem účtenky je možné vydat fakturu za
+
prodej za hotové na A4
Ve spojení s fakturací mohou být vytištěny i dodací
+
listy a zkasírovány i otevřené faktury
V cenových tabulkách fakturace jsou zohledněny
+
pokladnou také založené ceny zákazníků a akční
ceny
Účtenky mohou být prozatím uloženy a později opět
+
vyvolány, pokud se má práce pokladny přechodně
přerušit
Nemá-li být inkasováno za zboží v odděleních,
+
mohou zde vytisknout pouze potvrzení o vydání a po
jeho předložení obdrží zákazník zboží u hlavní
pokladny.
Data pro práci pokladny jsou zprostředkována
+
pracovní sítí
Správa seznamů přání (svatba) a přidělené artikly k
+
náhledu otevírají nové, kreativní možnosti v prodeji
Vrácené zboží, storna a zakázky k opravě jsou další
+
možnosti výkonného pokladního systému
Vydání v hotovosti se mohou registrovat na
+
implicitních nákladových účtech a později, po
kontrole, automaticky vloženy do pokladní knihy
Pro začátek dne, konec dne a změny pokladny jsou k
+
dispozici výčetky mincí v tuzemské měně a vstupní
pole pro dobropisy ad.
Seznam účtenek pro Váš archiv se tiskne na příruční
+
formát A4, právě tak i uzávěrka dne, statistika
frekvence zákazníků, statistika poboček a prodejců
Zaúčtování úbytků skladu a obratu do finančního
+
účetnictví následuje automaticky
V některých zemích jsou finančními úřady
+
certifikovány pokladní softwary a pokladna jako
celkový systém. V těchto případech je použití námi
předloženého hardwaru povinné
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WEB-SHOP

Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

Pokladní modul: části Bankomat/kreditní karta
Modul Bankomat / Kreditní karta obsahuje požadované,
ověřené dialogy s terminálem zákazníků a úvěrovou institucí.
Na konci dne se sestaví separátní žurnál o všech krocích,
spojených s bankomaty nebo kreditními kartami

WEB SHOP
Používejte Internet profesionálně pro Váš obchod
Vizuál Vašeho on-line obchodu je sestaven vhodně k Vašemu
Corporate Designu
Rozhodnete, které druhy placení nabízíte
Objednávky a poptávky Vašich zákazníků jsou přebírány přímo
do Vašeho systému řízení zboží. Odtud jsou také data Vašeho
on-line obchodu (artikly, ceny ad.) automaticky spravovány
Jako také ve všech nabídkách a cenících, sestavených v BMD
Commerce, může být k jednomu artiklu prezentováno více
obrázků

Řízení zboží ODBC přístup
Toto rozhraní je důležitou pomocí programu, pokud chcete
dovolit programátorovi čtení dat ve Vašem systému řízení zboží
z jiného programu.

Zákazník na prvním místě.
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AKADEMIE BMD
Školení je klíčem k úspěšnému zvládnutí a využívání
výkonného softwaru. Nabízíme Vám prostřednictvím
BMD Akademie semináře během celého roku.

+
školení obchodních partnerů
+
semináře
+
hot-line

V následujícím kroku se věnujeme tomu, jak zacházet s
BMD v každodenním pracovním procesu. A to tak
dlouho, dokud zaměstnanci obchodního partnera
nezvládnou účtovat, bilancovat, sestavit a vytisknout
daňové přiznání. Závěrem zprostředkujeme rozsáhlé
možnosti všech vyhodnocení, které BMD nabízí.
Příručka uživatele, ušitá na míru individuelně obchodnímu partnerovi, mu jistí jeho investici do vzdělání.

Školení obchodních partnerů

Semináře BMD

Zkušení trenéři vybaví své partnery systémem BMD a
vyškolí jejich spolupracovníky tak, aby v tvrdé praxi
výtečně obstáli. Naše školící koncepty jsou již léta
osvědčené.

Semináře pro začátečníky či zkušené uživatele, ale i
právě aktuální a nová témata - to je obsah naší rozsáhlé
nabídky školení. Jsou garantem širokého plánu
vzdělávání i následné vzdělávací nadstavby.
BMD je Vám nápomocna nejen se zavedením softwaru,
ale i poté, kdy se má software BMD nasadit jako
poradenský nástroj. Vzdělávání pro Vaše zaměstnance
v oblastech nákladového účetnictví, controllingu patří
proto také do naší nabídky.

BMD Akademie nabízí

Prvním krokem je individuelní nastavení:
Cílem je převzetí dat, parametrizace a přizpůsobení
systému BMD individuelním podmínkám našich
obchodních partnerů.

www.bmd.com
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Hotline

Up-daty

Pokud si někdy nebudete vědět rady, je Vám k dispozici s
poradenstvím ve všech odborných oblastech náš kompetentní
tým podpory zákazníků, čítající více než 60 specialistů.

S BMD získáte jistotu nasazení systému, který byl
certifikován podle zásad řádného účetnictví a odpovídá
všem zákonným požadavkům. Změny zákonů a přání
zákazníků jsou zapracovány včas a optimálně do
programu
výsledek UpDate obdržíte vždy s CD,
minimálně jednou do roka.

Kontaktujete-li nás anebo našeho obchodního partnera,
zastupujícího BMD v Čechách, na Moravě a na Slovensku,
BMD Hotline má pro Vás vždy odpověď na Vaši otázku denně
od pondělí do pátku. V obtížných případech zařídíme Vašemu
systému údržbu na dálku.
Jsme Vám k dispozici na tel. 00420 387 312 345, faxu 00420
387 204 513 či e-mailu kit@kit.cz, anebo přímo na
zákaznické lince výrobce BMD 00431 7252 883-0, faxu
00431 7252 883-66 či e-mailu support@bmd.com.
Náklady spojené s poskytnutím informace naší Hotline jsou již
kryty smlouvou o údržbě systému, rovněž tak i užívání služeb
„BMD Clients-Info“, ve kterém najdete Vy, zákazník BMD,
všechny důležité informace o novinkách, oznámení o
produktech, FAQ (nejčastěji kladené otázky), dokumentaci,
downloady, přílohy up-datů, programovou dokumentaci a
mnoho dalších.
Pokud chcete být informováni o posledních novinkách, můžete
si e-mailem či telefonicky vyžádat zasílání našeho týdeníku
Newsletter elektronickou poštou.

Přezkoumání v místě Vaší kanceláře
Pracujete již léta s naším softwarem? Používáte také
všechny funkce a možnosti, které Vám BMD pro
zjednodušení práce nabízí?
K odhalení rezerv a dalších možností doprovázejí Vaše
spolupracovníky nejprve naši zkušení trenéři celý den při práci.
Ukáží tak přímo, jak můžete s BMD pracovat lépe a ještě
efektivněji. Nebo jak můžete Vašim zákazníkům nabídnout
mnohem více servisu, vyhodnocení a reportů. Mimo to můžeme
vlastní plán školení přizpůsobit podle Vašich potřeb a dál jej v
tomto duchu i vyvíjet.

BMD HOTLINE

Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

BMD Technics
Instalujeme Vám optimální řešení BMD a zabýváme se
intenzivně novým vývojem v různých oblastech: Hardwaru,
provozních systémech, zajištění, internetu ad. Tak je
poskytnuta nejlepší možná podpora a informovanost Vás,
našeho zákazníka.
BMD Technics je Vám k dispozici s rozsáhlou paletou služeb:
Konfigurujeme pracovní místa, instalujeme Váš software od
softwaru BMD přes MS Office, elektronický fax až k
zabezpečení proti virům a staráme se o zajištění provozu ve
Vaší firemní síti i různých firemních pobočkách.
Jistota je pro BMD velmi podstatná, právě tak jako nastavení
oprávnění uživatelů, instalace firewallů a virové ochrany a
prověření chybných míst v síti.
Systémová integrace, přesahující platformu, navázání na
internet a intranet, výstavba dálkového přenosu dat a
individuelních komunikačních řešení patří rovněž k široké
nabídce technického oddělení BMD a jejích partnerů.

Nejlepší poradenství.
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BUSINESS

SOFTWARE
BMDCONSULT
Kompletní řešení pro daňové poradce a auditory

BMDACCOUNT
Kompletní řešení pro finanční účetnictví

BMDSYSTEMHAUS
BMDSALZBURG
BMDWIEN
BMDDEUTSCHLAND
BMDSCHWEIZ
BMDTSCHECHIEN
BMDUNGARN

BMDMANAGER
Nadstavbová hodnota CRM

BMDCOMMERCE
Od faktury až ke kompletnímu řešení ERP

A-4400 Steyr, Sierninger Straße 190, Telefon +43 (0)7252 / 883-0
A-5023 Salzburg, Warwitzstraße 8, Telefon +43 (0)662 / 88 66 06
A-1150 Wien, Storchengasse 1, Telefon +43 (0)1 / 892 71 88-0
D-81543 München, Candidplatz 13/2, Telefon +49 (0)89 / 621 46 784
CH-8280 Kreuzlingen, Hauptstrasse 14, Telefon +41 (0)71 / 667 97 37
CZ-12000 Prag 2, Slezska 32, Telefon +420 / 2 / 22521052
H-1138 Budapest, Váci út 184, Telefon +36 1 / 320 18 47

www.bmd.com

bmd@bmd.com

