Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa
Windows – wsparciem dla Państwa biznesu.

dla

W dzisiejszym świecie biznesu ważnym elementem działania każdej firmy jest dobra
logistyka – czynnik nie mniej ważny niż dobre produkty i niskie ceny. Elementem
logistyki jest wydajny system komputerowy wykorzystujący nowe technologie
informatyczne. Przykładem nowoczesnego oprogramowania wspomagającego
zarządzanie firmą są produkty WA-PRO, w szczególności WF-MAG dla Windows:
system zarządzania magazynem i sprzedażą. Tę technologię wybrało wielu klientów z
segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.
Oferujemy Państwu oprogramowanie rozszerzające Wasz biznes w świecie internetu –
pakiet “Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows”. Przeznaczeniem
programu jest poprawa logistyki w firmach wykorzystujących oprogramowanie WAPRO poprzez umożliwienie składania zamówień poprzez internet.
Opis funkcjonalny
Program Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows jest aplikacją
internetową wykonaną w technologii Java. Łącząc się z serwerem firmowym pod określonym
adresem WWW za pomocą przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer)
kontrahent może złożyć zamówienie wprowadzane automatycznie do bazy zamówień w WFMAGu dla Windows. System zamówień w wersji 3.0 może być wykorzystywany w trybie B2B
(business-to-business), jest wtedy przeznaczony dla stałych kontrahentów, wprowadzonych już
uprzednio do bazy kontrahentów WF-MAGa tak, aby niemożliwe było dopisanie do bazy
nowych kontrahentów przez nieupoważnione osoby. W trybie otwartym system posiada cechy
sklepu internetowego, przeznaczonego dla okazjonalnych użytkowników.
Ekran startowy systemu pozwala na przeglądanie listy artykułów z domyślnymi
cenami bez możliwości oglądania stanów magazynowych. Aby mieć możliwość złożenia
zamówienia, użytkownik musi wypełnić formularz identyfikujący go jako klienta, w szczególności
za pomocą identyfikatora I hasła. Chociaż po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
użytkownik może już złożyć pierwsze zamówienie, za pierwszym razem musi być ono
zaakceptowane z poziomu panelu operatorskiego przez operatora systemu zamówień.
W kolejnych sesjach użytkowania systemu zamówień internetowych w czasie
autoryzacji kontrahent podaje swój identyfikator oraz hasło. Po pomyślnej autoryzacji klient
może złożyć nowe zamówienie, przejrzeć zamówienia złożone dotychczas i przejrzeć stan
swoich rozrachunków z dostawcą. Dodając nowe zamówienie klient może wybrać towar z
interesującej go kategorii, a następnie dodać towar do wirtualnego koszyka zamówień. Podczas
tworzenia zamówienia klient widzi przeznaczone dla niego ceny (czyli podstawową cenę
sprzedaży w WF-MAGu lub cenę z cennika indywidualnego, jeżeli taką zdefiniowano), ma
dostęp do informacji o ilości towaru znajdującej się w magazynie, jeżeli konfiguracja systemu
dopuszcza podanie tej informacji, lub ilość dostępnego artykułu nie jest pokazywana, jeżeli
operator systemu uznaje tę informację za tajemnicę handlową.
Po dodaniu do koszyka wszystkich zamawianych pozycji klient akceptuje zamówienie,
które jest zapisywane do bazy zamówień w WF-MAGu i natychmiast po zatwierdzeniu przez
klienta jest widoczne dla operatorów WF-MAGa. Złożone poprzez internet zamówienie nie
wymaga przepisywania przez operatorów WF-MAGa przy wprowadzaniu do programu. W
typowej konfiguracji zamówienie składane przez internet jest zapisywane do bufora zamówień,
tak więc nie dokonuje automatycznie rezerwacji towaru. Operator WF-MAGa przenosi
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zamówienie z bufora do zamówień do realizacji i wykonuje obsługę zamówienia, zamykaną
wystawieniem faktury dla klienta. Istnieje jednak możliwość skonfigurowania systemu zamówień
internetowych w trybie dokonywania automatycznych rezerwacji zamawianych artykułów.
Przeglądając dotychczas złożone zamówienia użytkownik systemu może śledzić ich
status zgodnie z definicjami stanów zamówień w WF-MAGu, jak również może pobrać treść
zamówienia oraz duplikat faktury w postaci pliku PDF.
Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows mogą być w łatwy sposób
zintegrowane z wyglądem firmowej strony WWW poprzez zastosowanie technologii JSP.
Administrator systemu ma możliwość jego konfiguracji przy pomocy panelu administracyjnego “Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows” są systemem w wysokim stopniu
konfigurowalnym za pomocą licznych parametrów. Za pomocą panelu operatorskiego możliwe
jest zarządzanie użytkownikami (klientami) systemu zamówień oraz dostępnymi artykułami.
Prezentacja cech oferowanych artykułów jest możliwa przy użyciu definiowalnych pól
dodatkowych programu WF-MAG dla Windows, zaś ich wizualizacja jest możliwa za pomocą
zdjęć oraz miniaturek pokazywanych wraz z nazwą artykułu.
Dotychczas oprogramowanie zakupili klienci z
gospodarczej:
• hurtownia baterii i akumulatorów,
• producent folii aluminiowej dla celów spożywczych,
• producent filtrów do wody i alkotestów,
• importer ceramiki budowlanej,
• dystrybutor oprogramowania,
• hurtownia gier komputerowych,
• duże hurtownie książek.
• dystrybutor maszyn rolniczych,

następujących

obszarów

działalności

• serwis telefonów komórkowych,
• hurtownia podzespołów elektronicznych,
• hurtownia rowerów,
• i innych …

Użyte w tekście nazwy firm i produktów mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe i zostały wykorzystane wyłącznie w celu
ich identyfikacji. Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny,
Łódź, dnia 2009.11.23.

Korzyści wynikające z wdrożenia oprogramowania Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla
Windows:
• automatyzacja procesu wprowadzania zamówień do systemu komputerowego,
• znaczące skrócenie czasu obsługi zamówień przez operatorów WF-MAGa,
• uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku dzięki usprawnieniu procesów logistycznych,
• możliwość złożenia zamówienia przez klienta niezależnie od godzin pracy firmy,
Wymagania techniczne programu:






WF-MAG dla Windows w wersji 7.20.0 lub wyższej,
Microsoft SQL Server 2000 lub wyższy,
serwer aplikacji ApacheTomcat – testowana wersja 6.0.20.
środowisko Java 1.5 lub wyższe,
stałe łącze internetowe ze stałym adresem IP.

Cena oprogramowania Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows:
2900 zł + 22% VAT
Cena zawiera koszt licencji użytkowania produktu w jednej instancji serwera aplikacji z prawem
nieodpłatnego (po kosztach nośnika) otrzymywania nowych wersji produktu przez okres 1 roku
od daty zakupu.
Informacje zawarte w niniejszej ulotce dotyczą oprogramowania w wersji 3.1.0 (licencja w wersji
1.3)
PRODUCENT:
T-SYSTEM JAN WALISZEWSKI, MAREK TRAJDOS,
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
http://www.t-system.com.pl/sc, e-mail:biuro@t-system.com.pl

Oprogramowanie “Zamówienia Internetowe dla WF-MAGa dla Windows” można zakupić w
firmie:
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