BeX
SMART BUSINESS CLOUD SYSTEM

BeX® Online
BeX® Online är ett modernt och komplett webbaserat affärssystem för handelsverksamhet som erbjuds som en tjänst i ”molnet”. Tack vare modern
teknik och smarta lösningar blir det enklare, effektivare och billigare jämfört med traditionella affärssystem. BeX® Online är utformat för den nya
tidens behov med försäljning både i fysiska och digitala kanaler. Information och styrning hanteras i realtid mellan olika handelsplatser för att uppnå
s.k. Omni channel eller Unified Commerce. BeX® Online hanterar ett oändligt antal företag, lagerställen, valutor, prislistor m.m. Gemensamma
register för artiklar, kunder, leverantörer och värdebevis underlättar underhåll och samordning.

BeX® Online erbjuds som en tjänst till en fast användarbaserad månadskostnad där allt utom utbildning ingår.
Inga överaskningar

Ingen investering

Alltid uppdaterat

Alltid tillgängligt

Work anywhere – Sell everywhere:
Artikelregister med grupperingar för statistik och sökning, tull- och beställningsinformation, textblock med HTML-redigerare,
varianthantering (färger, storlekar, längder), paket, taggar, tillbehör, prisllistor m.m.
Orderfunktion med status, ordertyper, kollektionshantering, delleveranser, matrishantering av varianter, pakethantering, leverans
och fakturering.
WMS med hantering av in-och utleveranser, justeringar, lagerflyttar och inventeringar, Kundordrar kan batchas i lämpliga
plockbatcher, dellevereras och ev. faktureras. Mobil hantering med streckkodsscanning möjliggör en rationell och säker
hantering.
Direktleverans externt och koncerninternt.
Returhantering med returorsaker, bytesorder och återbetalning.
Inköpsmodul med status, godkännande, leveransbevakning, behovsberäkning, inköpsplaneringsförslag och butikspåfyllnad.
Kundklubb och bonushantering.
Värdebevisreskontra för hantering och kontroll av värdebevis för alla försäljningskanaler och bolag. Hanterar bonus,
presentkort, tillgodokvitton och handpenningar. Bokföring av skuld och avräkningar mellan butiker och företag sker automatiskt.
Ekonomimodul med ändamålsenliga funktioner för bokföring, moms, kundreskontra, leverantörsreskontra, fakturahantering,
samfakturering, betalningar m.m.
API för anslutning av externa system som kan hämta och lämna data som t.ex. artiklar, priser, lager, kunder, order, leveranser,
returer, inköp, värdebevis m.m.
Rapporter och dokument. All data kan exporteras till Excel.

BeX® Online är ett modernt webbaserat affärssystem med ekonomi, försäljning, lager och inköp. BeX® B2B erbjuder en integrerad e-handelsplattform
för företagskunder och externa säljare, agenter, distributörer m.fl. BeX® Retail POS är en komplett butikskassa som kan installeras i obegränsat antal
butiker och anslutas till BeX® Online.
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