S-Office Online
Автоматично
приемане на
поръчки в ERP
системата

Автоматично
известяване на
клиента по време
на продажбата
онлайн

Използване на
наличности, стоки,
цени и отстъпки
от ERP системата
в онлайн магазина

Веднъж въведена,
информацията е
достъпна навсякъде

Интеграция на ERP и E-Commerce – За пръв път на достъпна за
малкия и среден бизнес цена!
Защо да въвеждате артикули, цени, наличности, снимки и други
атрибути на продуктовата си гама наново в уеб-магазина си, когато тази
информация е вече налична във Вашата вътрешна система за
управление на бизнеса? Интегрирането на двата канала за търговия –
физически и виртуален – никога не е била толкова лесна, благодарение
на платформата S-Office Online.
S-Office Online е комбинация от две платформи за търговска дейност:
S-Office E-Shop – гъвкав електронен магазин, който автоматично
синхронизира всичката съществена за търговията онлайн
информация – стоки (с тяхната наличност, описания), цени, отстъпки,
промоции и много други.
S-Office клас Branch или ERP - Например, за търговска дейност с
електроника, софтуерната система S-Technics може да бъде обвързана
с S-Office E-Shop.
Спестявате: Време и пари чрез по-лесно внедряване и експлоатация.
Избягвате: Дублираната работа и възможността от човешка грешка.

Отворете системата си за управление
на бизнеса към онлайн търговията, с
S-Office Online!

Уникалните предимства на S-Office Online:
Интуитивен
интерфейс за
синхронизация с
онлайн магазина

Business Intelligence
възможности,
обединяващи
обикновения канал
и онлайн канала за
продажби

Пестите време за поддръжката на онлайн магазин – благодарение на
автоматичната синхронизация на данни между системата за управление на
търговската дейност и S-Office Online, имате възможността да:
Поддържате актуални наличности, без нужда от човешка намеса
Получите навременна синхронизация на цени - възможност за
зареждане на специфична ценова група, в която се отразяват автоматично
промени в цените на търговската система
Автоматично да попълвате информация за фактурите на база
попълнената от потребителите информация онлайн
Приемате поръчките, изпращате потвърждения и стокови разписки, да
управлявате експедицията на стоките от търговската система на база
автоматични заявки от страна на S-Office Online
POS терминали и връзка с фискални устройства и баркод четци

Цифров подпис и корекции на дизайна на разпечатките на документите
Гарантирана сигурност на данните, благодарение на SQL сървъра, в
който продукта запазва данните
Експертна техническа помощ и обучение на персонала
Обединение на търговската и счетоводната дейност – свързване на
информацията от S-Office със счетоводната система S-Account (при
закупуването на S-Account, система за счетоводство от марката S-Office)

След първоначална
конфигурация,
поддръжката на
стоките, които се
публикуват за
продажба става
изцяло през
приложението

Услугата се предлага с
изработване на
цялостен сайт с
уникален дизайн или с
обвързване към вече
съществуващ фирмен
сайт

Кой стои зад S-Office Online
Степ-Софт е на българския пазар със собствените разработки под марката
S-Office от 1995 година. Компанията има зад гърба си над 500 успешно
завършени проекта, а клиенти на продуктите са над 4000 фирми, участващи
на българския и европейски пазар. Ето само някои от тях:

Степ-Софт ООД
Адрес:
гр.София, бул.
Шипченски проход
63, ет.12
E-mail:
sales@stepsoft.bg

Закупувайки продуктите с марката S-Office клиентите на Степ-Софт разчитат
на постоянна и систематична поддръжка и помощ от страна на нашите
квалифицирани специалисти и дистрибутори в удобно за тях време и място.

Телефони:
(02) 9711690 , 9711691
Факс: (02) 8700197

