
JMA A/S
Maskinbransjens IT-leverandør

DSM
BRANSJELØSNING 
TIL STYRING AV

 ● Maskiner
 ● ReservedeleR
 ● Service og verksted



DSM er en meget spesialisert bransjeløs- 
ning, som er basert på Microsoft Dynamics 
NAV®. Systemet er utviklet i samarbeide 
med maskinforhandlere og er resultatet av 
JMAs mangeårige erfaringer fra bransjen.

DEN KOMPLETTE BRANSJELØSNINGEN
DSM benyttes av mere enn 1.300 brukere 
hos 140 maskinforretninger i Danmark og 
Sverige. DSM benyttes i virksomheter fra 1 
til over 100 brukere. 
 
DSM løsningen gjør maskinforhandleren i 
stand til å knytte enda tettere relasjoner til 
samarbeidspartnere og kunder. Elektronisk 
utveksling av ordrer og fakturaer samt mu-
lighet for internetthandel er bare noen av 
verktøyene. Samtidig er løsningen fremtid 
sikker og blir løpende videreutviklet med 
nye funksjoner og muligheter.  

DSM (Dealer Service Management) løsnin-
gen anvendes i virksomheter, som  forhand-
ler, driver service, importerer eller produse-
rer entreprenør, landbruks- maskiner, eller 
gaffeltrucker.

“DSM systemet kan her og nå gi oss svar på 
nøyaktig det, vi etterspør. Det er som å skifte 
fra bortkastet tid til effektiv tid.”

Midtjysk Maskincenter A/S, Danmark

“Selv de av våre montører, som aldri før har 
hatt en computer i hånden, har funnet det 
enkelt og oversiktlig å sette seg inn i det nye 
systemet.”

A/S N.P. Trucks, Danmark



• Flere lagre 
• Aktive lagre i service- 

biler
• Innkjøpssystem til 

beregning av optimalt 
lager

• Styring av ordretypera-
batter

• Strekkodeløsninger med 
online/batch skannere

• Butikkløsning og inte-
grasjon til Webbutikk

• Ukuransberegning
• Elektronisk samhandel 

med kunder og lev-
erandører

• Integrasjon mot elekt-
roniske reservedelskata-
loger

• Integration mod felles 
reservdelsdatabase

• Sentral prisoppdatering 

RESERVEDELER/LAGER

• Integration til mobil 
serviceløsning

• Servicejournaler på 
maskiner

• Deling av fakturaer på 
maskiner i felleseie

• Planleggingssystem for 
serviceteknikere/montør

• Timeregistrering vha 
strekkoder

• Garantihåndtering

SERVICE/VERKSTED

• Modelldatabase med 
integrasjon til internet- 
portaler

• Maskinhandel med 
overpriser og betalings- 
plan

• Deling av fakturaer mel- 
lem flere eiere

• Maskinkonfigurator
• Kjedehandelsanalyser
• Maskinutleie syste

MASKINHANDEL



JMA A/S MASKINHANDLERNES IT-LEVERANDØR
JMA A/S er Danmarks foretrukne 
leverandør av IT-systemer til mas-
kinforhandlere og importører.
  
Med røtter tilbake til IT-avdelingen 
på maskinfabrikken Dronningborg 
Maskinfabrik og lokale maskinhand-
lere, har JMA siden 1990 vært foku-
sert på å utvikle og implementere 
IT-systemer til maskinhandlere.  

Vi har fokus på å forbedre våre 
kunders økonomi og konkurranse-
evne ved å forenkle og effektivisere 
deres prosesser og skape korrekt in-
formasjon. 

JMA A/S
Engelsholmvej 26    8940 Randers SV    Telefon 87 11 00 00    Mail info@jma.dk    www.jma.dk

Muligheten for å utveksle data mel-
lom kolleger, kunder og leverandø-
rer anser vi som en selvfølge i en 
moderne IT- løsning. 

JMAs reservdelsdatabase er et ek-
sempel på et integrert modul, som 
skaper verdi og likviditet for både 
selger og kjøper. Hylle varmere med 
varer blir synlige for 250 kolleger 
i både Danmark og Sverige og nå 
også i Norge gjennom Excelar as 
som forhandler systemet i Norge 
med 5 ansatte.

Med 27 medarbeidere i Danmark 
og 2 medarbeidere i Sverige er JMA 
en kompetent IT-leverandør, som 
kan være total-leverandør av både 
maskinvare, programvare og infra-
struktur.

Sammen med våre kunder videre-
utvikler vi DSM bransjeløsningen 
basert på Microsoft Dynamics 
NAV®. En forretningsløsning, som 
benyttes av mere enn 1 million 
kunder på verdensbasis. Denne 
plattformen valgte vi ut fra vår vi-
sjon om å være den fortrukne IT- 
leverandøren og sparringspartner 
til maskinforhandlere både nasjo-
nalt og internasjonalt.


