
Når du velger DSM, velger du en IT løsning til hele forretningen. DSM skaper 
overblikk og samler alle dine administrative oppgaver i ett samlet IT system til 
service, maskinhandel, logistikk og finans. I tillegg er det bygget på mere enn 
30 års erfaring!

EN BRANSJELØSNING TIL HANDEL MED MASKINER 
DSM

JMA



DSM Dealer Service Management er en moderne, 
fult integrert bransjeløsning spesielt til forhandlere 
av maskiner. Løsningen er oppbygget av moduler 
og understøtter de administrative oppgaver, som 
en maskinforhandler gjennomgår daglig i sin for-
retning.

Herunder konfigurasjon av maskiner, styring av la-
ger og reservedeler, servicestyring, utleie av maski-
ner, reklamasjoner og masse mer. DSM er utviklet 
oppå Microsoft Dynamics og kan derfor integreres 
med andre Microsoft produkter.

DSM ER MODULOPPBYGGET

SERVICE
Med servicemodulet er det 
styr på dine serviceavtaler. 

DSM hjelper med planlegn-
ing av service og lovpliktige 
ettersyn og sikrer en effektiv 

innhenting av reservedeler og 
tidsforbruk, og dermed får du 

har fult overblikk over dine 
omkostninger.

FINANS
Gjør bruk av elektronisk fakture-

ring, hvor fakturaer og andre doku-
menter automatisk analyseres, og 

data inntastes i DSM direkte fra det 
skannede bildet på skjermen.

Nye maler til hver leverandør opprettes 
automatisk og korreksjoner tilføyes 
enkelt ved å klikke på billedet med 

musen.

MasterDATA
Bruk den store mengden 

data som du får tilgjengelig 
via DSM, og som du kan 

mikse og matche til bruk for 
eksempel salg av maskiner 
på maskinportaler, nye ap-

per, nettbutikker, prisoppda-
teringer, reservesalg/kjøp og 

mye mer.

MASKINSALG
Du kan styre hele salgsprosessen 

med den innbyggede CRM system og 
maskinkonfiguratoren, som skaper et 
komplet overblikk over omkostninger 

og inntekter på maskinen.

Med elektronisk prisoppdatering kan 
DSM beregne priser og integrere data 

med eksterne salgskanaler.

LOGISTIKK
Du har mulighet for at søke på 
varer på flere forskjellige lokas-
joner - både internt og eksternt 
på internetdatabaser. Og du kan 
styre lagringsdager og omset-
ningshastighet på dine varer.



E-handel
DSM gjør det mulig at utveksle maskindata, reser-
vedeler, ordrer, fakturaer samt debitor-data til for 
eksempel din egen nettbutikk, som er basert på 
den nyeste webteknologien. Dessuten er det mulig 
å utveksle data med andre webportaler for salg av 
maskiner og reservedeler.

Webparts
Via www.web-parts.com har du mulighet for at søke 
etter reservedelre internasjonalt og du kan enkelt 
og hurtig selge dine reservedeler via butikken.

Leverandørintegrasjoner
Mulighet for integrasjon til bransjens leverandører 
med innkjøpsordre, reservedelpriser og maskinda-
ta.

HOSTING
Flere og flere velger å outsource deres IT-drift til JMA. 
Det medfører, at virksomhetens servere og program-
mer plasseres i vårt sertifiserte hosting-center i stedet 
for internt i virksomheten. En hosted løsning gir god 
økonomi, fleksibilitet og sikkerhet.

JMA driver et profesjonelt datasenter, hvor sikkerhet og 
oppetid alltid er i fokus. Datasentret er sikret mot blant 
andet brann, vannskade og uvelkomne gjester. Hvis et 
strømbrudd skulle forekomme byttes det automatisk 
til nødstrømsforsyning og i yterste nødstilfelle starter 
våre to dieseldrevne nødgeneratorer automatisk opp.

KOMPLET BRANCHELØSNING
DSM - Dealer Service Management
DSM er utviklet på Microsoft Dynamics Business 
Central og kan dermed enkelt og hurtig integreres 
med andre Microsoft produkter.

DSM er en høyt spesialisert bransjeløsning, som er 
utviklet i samarbeid med maskinhandlere og er re-
sultatet av JMAs mangeårige erfaringer fra bransjen.

DSM er dedikert til maskinhandel
• Konfigurasjon av maskiner fra tilbudsfase til 

ordre og etter salg
• Kjedehandelsanalyser
• Finans og regnskap
• CRM bygget til maskinhandel
• Styring av lager og reservedeler
• Håndtering av service, garanti ogreklamasjo-

nerr
• Integration av webportaler og leverandører

 » Fremtidssikret og globalt respektert 
ERP løsning fra Microsoft Dynamics BC 
med spesialutviklet bransjeløsning fra 
JMA

 » Sertifisert løsning, som følger oppgra-
deringer og versionshåndtering i over-
ensstemmelse med Microsoft Dynami-
cs BC versjoner

 » Fult oppdatert og moderne bransjeløs-
ning, som er satt i gang av bransjens 
behov og utvikles av eksperter

 » Profesjonelle og kompetente service- 
og konsulenttjenester

 » Sertifisert og driftssikkert hostingmiljø

DSM fordele

Få adgang til DSM på farten med mobil, tablet eller Desktop



Om JMA
Vi er spesialister innen for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimalisering av forretningsgangen, 
maskinkonfigurasjon, lageroptimering, servicehåndtering, økonomisk rapportering, kjedehandelsanalyser og masse 
mere. Vi kan sørge for utdannelse, tekniske installasjoner og hosting - kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT. 
Vi er den erfarne sparringspartner med nære relasjoner til både leverandører og bransjeforeninger.

Kontakt
JMA A/S

Erfaren sparringspartner Forretningskunnskab Bransjefokus

JMA A/S
Sigurd Syrsvei 16
NO-3530 Røyse

Telefon: +47 41 555 111
E-mail: lso@jma.no

www.jma.no
www.web-parts.com


