
УПИС новости

Милош Бошњак, ИИБ



Размена података на разне начине

„Нискобуџетни“ БИ у пракси

Унапређење продаје на терену

Акције и програми лојалности

Радне листе и праћење извршења производње

ЦРМ у зачетку

УПИС новости 
Кратак садржај



УПИС новости
Размена података на разне начине

Увлачење артикала и ценовника

Размена на УПИС<->УПИС и УПИС<->ЕДИ

Ад хок увлачење поруџбина (веб, брза поруџбеница)

Атоматски експорт и слање мејлом разних типова 
извештаја



Тражња - УПИС2УПИС, УПИС2билошта, УПИС2ЕДИ

У сарадњи са Пантеон Групом као 
ЕДИ провајдером:

За Бамби, Банини – ИТМ логиситика 
развијан ЕДИ ток од 5-6 докумената 
са потврдама

У Србији за сада у широкој упореби 
само поруџбеница, полако се и друга 
документа омасовљаваја

Покривен цео ток размене документата између више 
УПИСа, са свим потребним конверзијама шифара на било 
чијој страни

Поруџбеница 
купца

Веб сервис
или
ФТП
---

Ручно 
или

Аутоматски

Купац Добављач

Поруџбеница 
добављачу

Пријемница 
рачун

Отпремница 
рачун

По потреби је могуће развити било 
који сегмент специфично за неког 
купца или добављача:

Фили Фарм ЕДИ са неколико главних 
велепродаја лекова укључујући 
УПИС<->УПИС размену.

Кепром и Акса УПИС<->УПИС размена

УПИС ЕДИ / Б2Б могућности се употпуњују:
УПИС.Веб и УПИС.Моб проширењима
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УПИС новости
„Нискобуџетни“ БИ у пракси

Нискобуџетни
БИ

Географско представљање, биланси, разне вишегодишње 
анализе, КПИ са ексцелом 2013.

Можете видети комплетну имплементацију за 3 фирме у 
пракси 

Лако унапређење у пуно БИ решење, без додатног 
развоја, шерпоинт БИ, па табулар дата модел 

Особине Оптерећење на ексцел клијенту, сервер заузет само ноћу

Комплетан механизам пуњења ради УПИС 

Могуће пуштање сличних извештаја и у реалном времену 
над ЕРП базом



УПИС новости
Унапређење продаје на терену

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

Ускоро и на мобилној Виндоуз платформи
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Унапређење продаје на терену



Попусти

• Много врста акцијских попуста

• Попусти по разним универзалним 
критеријумима

• Поклони

• Праћење ефеката

Ваучери и 
лојалност

• Као уплаћен кредит

• Као једнократни, јединствени апоен

• Попуст по типу картице лојалности (ВИП, 
златна, стандард, запослени)

• Попуст по интервалу промета

• Синдикална продаја и разни кредити

УПИС новости
МП акције и лојалност



УПИС новости
ЦРМ у зачетку

ЦРМ Основна функционалност евидетнирања контактирања 
са лицима

Евиденција лица

Ускоро добија интерфејс за унос преко мобилних 
апликација за Андроид и Виндоуз платформу

УПИС маске за унос без доплате и на средњем и на 
великом УПИСу



УПИС новости
Радне листе – нови начини за евидентирање 

Евиденција 
извршења 
производње

Нова радна свеска, сада имамо два начина за брзи унос 
радних листа

На аутоматски формиране радне листе, могућ унос 
процеса, радника, извршења или радника и извршења 
или пак само извршења.

У плану до следећег скупа развој мобилне апликације за 
унос радних листа тј за евиденцију извршења по радним 
налозима



УПИС новости

Хвала на пажњи.

ДАНАС ДО 15 У САЛИ за паузе моћи ћете да видите:
Малопродаја са акцијама и програмима лојалности
Магацинску апликацију
Мобилно и Веб поручивање и испитивање тржишта, 
Лобо ДМС и УПИС у раду заједно
Разне б2б варијанте


