
УПИС новости

Милош, Вељко, Ненад, Петар, Зоран и Тихомир



УПИС новости 

Унапређење 
ефикасности 

визуелизацијом

• „Географски“ 
извештаји

• Буџет

• МС Проџект у 
производња

• Нискобуџетни БИ

Нове мобилне 
платформе и баркод

решења

• Поручивање и 
испитивање тржишта

• Андроид 

• Магацинско 
пословање

• Баркодирање

Лобо ДМС интеграција

• Развој производа и 
контрола тока процеса

• УПИС са деловодником

• Остале 
функционалности



УПИС новости
Визуелизација

Географско 
мапирање

Подршка поручивању на терену
Праћење рада комерцијалисте
Лакша контрола и креирање рута

Основ локације партнера и постојање основних 
ентитета регионалне и комерцијалне поделе

Систем географског мапирања повезан са комплетним 
извештајним системом УПИС ЕРПа

Могуће разне примене, као и интеграција са другим 
системима за прецизно лоцирање



УПИС новости
Визуелизација

Нискобуџетни
БИ

Географско представљање, ексцел 2013 стварно кошта 
100€.

Остали примери у суботу на посебном предавању

Буџет Лако буџетирање по местима трошка или профитним 
центрима тј по свим аналиткама књижења. План –
остварење. Користи се постојећи механизам за 
моделирање биланса.

МС проџект
интеграција

Помоћ у мрежном планирању и капацитирању
производње

Концепт који смо поставили пре више од 6 година, у 
плану поновна активација на том пројекту



УПИС новости
Мобилне платформе – поспешивање продаје

Поручивање 
и 
испитивање 
тржишта

Нова верзија на Андриод платформи, прилагођена раду 
на додир и величини екрана од телефона до таблета

Основне функционалности исте, бржи и комфорнији 
рад, лакше гео лоцирање.

Поручивање, поврат, извештавање, анкетирање по 
плану и адхок
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Мобилне платформе – магацин и баркодирање

Баркод
Генерисање налепница, етикета, ознака. Пример основна средства, 
етикете у МП, палетне етикете код пријема или отпреме. 

Баркодирање као механизам који управља процесом производње

2Д баркод, за потребе смештања велике количине информација на 
малом простору (нпр серијски бројеви у кутији)

Рад у 
магацину

У УПИСу нова маска за лакши рад у магацину

Мобилна апликација, не претендује да има улогу скупог 
система за управљање магацином, али да понудеи
најбитније и најчешће коришћене функционалности истих 
система
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Лобо ДМС интеграција 

Контрола тока процеса на 
примеру развоја производа

•Контрола фаза у процесу 
(као овера по статусима у 
УПИСу и контра документи)

•Аутоматизоване акције код 
промене фазе (епошта, 
интерна пошта, креирање 
новог ДМС документа, било 
која скрипт операција)

•Могуће гранање, паралелно 
извршавање активности као 
покретање нових 
контролних токова

•Условна овера за наставак 
тока

УПИС и деловодник 
интеграција

•Интегрисање шифарника

•Везивање документације за 
документе и штампа 
УПИСова која се директно 
архивира

•Деловодник

•Међусобна повезаност 
докумената УПИС-ДМС

остало

•Андроид, ИОС, Виндоуз 
фон 8, Виндоуз 8

•Верзионирање

•Релације између 
докумената и категорија

•Дигитални потпис

•Није потребан скуп 
екстерни архивски сервер

•Темплејти код креирања 
нових докумената по 
категоријама

•Контрола права приступа
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Хвала на пажњи.

У суботу до краја ручка у малој сали, моћи ћете да видите:
Магацинску апликацију
Попис основних средстава
Палетно етикетирање
Андроид и Виндоуз мобилно поручивање и испитивање тржишта, 
Лобо ДМС и УПИС у раду заједно


