Sdílený sklad náhradních dílů –
Car Parts Stock

Internetový portál, elektronické tržiště, na kterém lze inzerovat, prodávat a nakupovat náhradní díly.

C

o je Sdílený sklad náhradních dílů?

Služba Sdílený sklad náhradních dílů vám umožní
jednoduchým způsobem sdílet informace o stavu vašich skladových zásob se všemi autoservisy a prodejci
náhradních dílů z širokého okolí. V rámci sdíleného
skladu nabízíte ostatním možnost vás kontaktovat
a zvolený díl u vás jednoduše objednat. Aplikace se

však neomezuje pouze na lokální trh, ale sklad sdílíte
i s ostatními uživateli portálu z okolních zemí (řešení
je aktuálně dostupné pro autoservisy v Polsku, České
a Slovenské republice, Slovinsku, Rumunsku, Rakousku a Německu) a podporuje zobrazení cen zboží v několika měnách.
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P

ro prodejce náhradních dílů

Váš sklad můžete sdílet velmi jednoduše. Pomocí definovaného rozhraní vyexportujete aktuální stav skladových
zásob (nebo jen vybraných položek) do systému. Exporty můžete provádět opakovaně dle vámi zvoleného časového
harmonogramu. Po načtení stavu skladových zásob jsou v aplikaci aktuální údaje o počtu dostupných dílů a jejich aktuální
ceně zobrazeny případným kupujícím.

P

ro nakupující

Zájemci o určité náhradní díly zadají požadavek do uživatelsky přívětivého vyhledávače dílů.Ten ukáže nejen to, u kterých
prodávajících partnerů je příslušný díl k dispozici, ale také zobrazí předpokládanou cenu dílu v závislosti na zvolené měně. Uživatel
pak jednoduše vloží zvolený díl do e-košíku. Po výběru všech dílů proběhne objednávka u jednotlivých prodejců, resp. inzerentů.

I

ntegrace

Službu je možné integrovat s libovolným skladovým a objednávkovým systémem. Export a import údajů probíhá pomocí
jednoduše definovaného rozhraní. Pro systémy na bázi Microsoft Dynamics NAV a DMS.incadea vám interface rádi dodáme.

P

roč si vybrat naše řešení

Nejdůležitější funkce:
• Přehled o vybraném zboží a jeho aktuálním stavu
na skladu (dostupnosti) u partnerů v rámci EU
• Vyhledání jednoho či více dílů současně
• Nabídka nízkoobrátkového zboží za speciální
ceny (tzv. ležáky) k prodeji
• Nákupní košík umožňující vybrané zboží uložit a jednoduše
objednat u vybraného partnera či více prodejců
• Jednoduchá integrace s libovolným skladovým systémem
• Pravidelná aktualizace dat formou importu
souboru v dohodnutém formátu
• Dostupnost aplikace v mobilních zařízeních
(tablet, telefon), ale i na PC
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