pro ﬁremní komunikaci
a podporu Vašich obchodních zástupců

Areus Portal – Váš pomocník pro ﬁremní komunikaci
Areus Portal je B2B řešení určené pro úspěšnou komunikaci a spolupráci ﬁrmy s jejími partnery
a distributory. Jedná se o propracovaný systém, v němž eshop a systém pro efektivní podporu
obchodních zástupců jsou zásadními, ale zdaleka ne jedinými součástmi.

Pro koho je portál určen?
Pro většinu malých a středně velkých ﬁrem z různých oblastí:
Výroba

Obchod

Služby

zemědělství
strojírenství
automotive
potravinářství
nábytkářství
těžba surovin
obuvnictví
výroba polotovarů
sklářství
textilní výroba

distribuce knih a časopisů
průmyslové zboží
stavební materiály
potraviny a nápoje
hutní materiály
distribuce paliv
obalové materiály
instalační materiály
prodej rostlin a květin
chovatelské potřeby a krmiva
prodej strojů a zařízení

doprava a distribuce
opravárenství
záruční a pozáruční servis
zdravotní služby
stavebnictví
údržba silnic
půjčovny
ubytovací služby
instalatérské služby
veletrhy a výstavy

Proč právě Areus Portal?

Jedná se odladěný, v řadě ﬁrem již úspěšně implementovaný systém, který tvoří rozhraní mezi vnitřním a vnějším
prostředím ﬁrmy. Většinu dat, se kterými pracuje, získává z interních systémů (EPR, CRM, docházkový systém,
intranet, BI, knihovny médií apod.). Přináší maximální využití takto získaných dat. Tato jeho schopnost Vám umožní
sledovat všechny informace z jednoho místa, čímž výrazně zrychlíte a zefektivníte nejen proces objednávání
a expedice.

Co Vám portál přinese?

Vlastnosti portálu

úsporu času a nákladů

minimální nároky na ﬁremní infrastrukturu

efektivní řízení komunikace s partnery

vysoká úroveň zabezpečení

kvalitní podporu obchodních zástupců

možnost přizpůsobení na míru Vašim
potřebám a požadavkům

přehlednou správu dokumentace a dat

online přístup odkudkoli 24 hodin denně

soﬁstikované vyhledávání

trvalý vývoj a přizpůsobování potřebám
uživatelů

Areus je více než jen e-shop

Areus Portal představuje komplexní řešení pro komunikaci mezi obchodními partnery. Spojuje mnoho funkcí
a modulů z různých oblastí:

Obchod

Ekonomika

Nabídky

ceníky • nákup a prodej •
katalog zboží • informace
o dostupnosti • importy
objednávek

objednávky • dodací listy •
faktury • zásilky
a jejich sledování •
přehledy a statistiky

variantní tvorba • široké
možnosti přizpůsobení •
slevový systém • snadné
objednání • vyhodnocování
úspěšnosti

Organizace času

Komunikace

kalendář akcí • rezervace
zdrojů • registrace a správa
účastníků • správa
a management schůzek •
přehled docházky

kontakty • sdílení
dokumentů a informací •
webové stránky •
formuláře a moduly
na zakázku • newslettery
a upozornění

Zapomeňte na složité instalace
Vašim obchodním partnerům i zaměstnancům
postačí k přístupu na portál pouhý
internetový prohlížeč.

Sdílení Vám umožní oboustrannou interakci a komunikaci s Vašimi partnery a zaměstnanci.
Budete moci například:
vytvářet a odesílat newslettery a e-mailové obsílky
zveřejňovat články, texty a události
sdílet a umožňovat rezervace nabízených prostředků
(předváděcí výrobky, náhradní zařízení po dobu opravy)
publikovat termíny událostí a spravovat přihlášené účastníky

Účelem portálu Areus je uspokojit současné i budoucí potřeby ﬁrmy, což zajišťují jeho
široké možnosti přizpůsobení:
graﬁcké prostředí portálu
základní funkce systému – výpočet cen či formátování objednacích kódů
pokročilé funkce systému – přístupové úrovně a uživatelské role
na míru Vašim požadavkům lze nakonﬁgurovat konkrétní chování portálu – e-mailové notiﬁkace,
zakázkové formuláře, případně celé moduly

O Ambro Systems
Společnost Ambro Systems je dodavatelem software a IT služeb. Její fungování je založeno
na dlouholetých zkušenostech jejího zakladatele a též na práci profesionálních IT programátorů.
Kromě poskytování komplexních a především kvalitních služeb v oblasti IT je základním pilířem
společnosti dosažení maximální spokojenosti jejích klientů založené na trvalé spolupráci
a individuálním přístupu.

Firemní ﬁlosoﬁi tvoří tyto body:
orientace na zákazníka, jeho přání a potřeby
poznání a znalost odborného prostředí klienta
individuální a profesionální přístup
férové a solidní jednání
kvalitně odvedená práce
kreativní, použitelná a účelná řešení
sestavení komplexního řešení

Další služby
Naše ﬁrma se snaží poskytovat svým zákazníkům komplexní služby v oblasti IT. Proto trvale rozšiřuje a zkvalitňuje
portfolio svých služeb, které tvoří ucelenou řadu v oblasti ﬁremní komunikace, IT, správy a údržby dat a počítačové
bezpečnosti:
Bezpečný e-mail a osobní agenda
správa e-mailové komunikace a kontaktů,
synchronizace a sdílení událostí

Zálohování dat
uložení a ochrana záloh,
garance důvěrnosti

Webové stránky a e-shopy
tvorba zakázkových řešení postavených
na platformě Areus nebo open source systémů,
hosting, následná správa a servis

Správa počítačů a sítí
instalace a správa serverů,
PC a notebooků

Zakázkové programy a aplikace
tvorba aplikací
dle individuálních požadavků

Fotograﬁcké služby
produktová fotograﬁe,
fotografování společenských akcí

Pro více informací kontaktujte:

Ambro Systems spol. s r.o.
Nové Sídliště 363
334 42 Chlumčany
IČ: 291 63 901
Tel.: +420 725 800 890
E-mail: info@ambro-systems.cz
www.ambro-systems.cz

www.areusportal.cz

