
DSM

Logistikk og lager
JMA har utviklet mange spesielle finesser, som gjør 
DSM løsningen helt unik i forhold til styring av lagre 
hos maskinhandlere.

Søk på varer
For eksempel har du mulighet til å søke på varer, 
på flere forskjellige lokasjoner både internt og eks-
ternt. Og du kan styre lagringsdøgn og omsett-
ningshastighet på dine varer. 

Lagerstyring
Ut fra salg av varen i en given periode, kan DSM be-
regne vareplanlegningsdetaljer, som kan anvendes 
til å beregne varens gjenbestillingspunkt og maksi-
mal lagerbeholdning.
Varer, som ikke har blitt solgt i et stykke tid, kan 
automatisk få påsatt en ukuransprosent, som viser i 
hvor stor grad varen er ukurant og det kan bokføres 
en hensettelse av den ukurante andelen av lager-
verdien.

Logistikk
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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 maskin-
handlernes IT. Vi er den erfarne sparringspartner med nære relasjoner til både leverandører og bransjeforeninger.

Butikk
Fysisk butikk

Tilleggsmodulet butikk er en løsning, som gjør ek-
spedisjon av primært butikksalg hurtig og effektivt.

Løsningen er bygget opp rundt en eller flere kasse-
terminaler bestående av en touch-skjerm, en hånd-
skanner, en elektronisk pengeskuff (kasse) samt en 
kviteringsprinter.

Online butikk

Ønsker du å selge dine varer online, kan JMA levere 
en fremtidssikret nettbutikk, hvor data er integrert 
fra DSM-systemet til butikken og tilbake til DSM ig-
jen.

Vi sørger for, at deres data løpende blir skjøvet fra 
DSM til webshoppen. Og at ordrene blir skjøvet fra 
nettbutikken til DSM. Samtidig kan vi sørge for at 
kundedata også blir synkroniseret.
  

Skannere
JMA tilbyder forskjellige typer trådløse skannere, 
som kan anvendes ved hjelp av PDA og strekkode 
til å påføre varer på salgsordrer og serviceordrer, 
lage prisoppslag, skrive ut strekkode-labels, foreta 
opptellinger med mere.

Skanneren fungerer som en ”pc i håndstørrelse”, 
som er i direkte trådløs forbindelse med DSM-sys-
temet, og data oppdateres således k̊ontinuerlig.

Denne løsning er basert på trådløs kommunikasjon 
direkte med deres system.

Automatisk beregning av priser via den elektroni-
ske prisoppdateringsservicen, som DSM systemet 
automatisk trekker fra diverse leverandører. Vi har 
utveksling av data fra for eksempel AGCO, Claas, 
CNH og John Deere med flere. For kjøp og salg av 
reservedeler tilbyder vi WEBPARTS, hvor reserve-
deler kjøpes inn, selges og oppdateres automatisk 
fra DSM systemet.

DSM systemet gjør det mulig å integrere maskin-
data - via vår modul WEBMACHINES - opp mot 
eksterne salgskanaler som Maskinbladet, Tractor-
pool, TEC24, Mascus og mange andre. Maskiner 
opprettes, slettes, selges og oppdateres automatisk 
fra systemet.

Reservedeler og maskiner

Linjerabatter på kjøpsordrer kan tildeles ut fra or-
dretypen på kjøpsordren.

Det kan således opprettes en rabattmatrix, hvor det 
defineres, at rabatt kun utløses for bestemte or-
dretyper og kunder.

Rabattmatrix

... netthandel med utdaterte reservedeler til maskiner


