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Príručka k CRM systému Billing
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1 CRM systém Billing
Billing je komplexný CRM systém vyvinutý spoločnosťou ActiveNet, s.r.o., primárne
určený pre prevádzkovateľov záložní. Obsahuje moduly na kompletnú správu zákazníkov,
evidenciu tovarov, spracovanie faktúr, ale aj správu pohľadávok, reporty a v neposlednom
rade pokladňu. Momentálne systém Billing využívajú záložne po celej Slovenskej republike.
K správnemu fungovaniu je potrebný len klientsky počítač s pripojením na internet.
Ovládanie je intuitívne a prehľadné a zvládne ho i človek, ktorý nemá znalosti so žiadnym
ekonomickým programom.
Aplikácia Billing funguje v klasickom webovom prehliadači bez potreby inštalácie
špeciálnych programov a po inštalácií je pripravený k okamžitému použitiu.
1.1

Rozhranie aplikácie

Rozhranie aplikácie Billing je jednoduché, kde hlavnú kostru programu vytvárajú
ovládacie prvky aplikácie, ktoré sú umiestnené pod logom aplikácie. Na pravej strane sa
nachádza rýchle vyhľadávanie klientov, faktúr prípadne tovaru.
Hlavnú stránku tvorí prehľadná tabuľka s informáciami o počte zákazníkov na danej
prevádzke, ale aj prehlaď počtu aktívnych zmlúv a tovar, ktorý je k dispozícii.

2 Nový zákazník
Sekcia „Nový zákazník“ obsahuje rozhranie umožňujúce pridávať nových zákazníkov.
Pre vloženie nového zákazníka je potrebné vyplniť všetky požadované údaje, ktoré nám
zabezpečia dostatok informácii k nasledovným úkonom ako je zástava tovaru prípadne predaj
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tovaru.
Samozrejmosťou je možnosť daného zákazníka spätne editovať, napríklad v prípade, že
zmení svoje kontaktné údaje ako napr. adresu, pripadne mu skončí platnosť občianskeho
preukazu.

3 Nová zmluva
Každý
zastavený
majetok zákazníkov musí
byť právne podložený
zmluvou, ktorú môžeme v
prehľadnej sekcii vytvoriť,
máme
možnosť
automaticky využiť údaje
zákazníka vybraného v
pravom
hornom
vyhľadávacom boxe, po
doplnení všetkých údajov
je potrebné pridať nový
tovar, ktoré je možné
pridať
kliknutím
na
položku „Nový tovar“.
Pridaný tovar je potom
možné spätne upraviť,
prípadne odobrať zo zmluvy.
V histórii stavov máme prehľadný výpis stavu faktúry od jej založenia až po
ukončenie.
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3.1

Vytlačenie zmluvy

Každú uzavretú zmluvu je možné vytlačiť, vytlačená zmluva je vyhotovená v dvoch
kópiách, jedna pre evidenciu záložne, druhá pre klienta, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje
zadané v zmluve.
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4 Ukončenie zmluvy
Uzavretú zmluvu je možné ukončiť s následným vytlačením protokolu o ukončení
zmluvného vzťahu.

5 Predaj tovaru

Táto sekcia slúži k predaju tovaru, ktorý nebol zákazníkmi vyzdvihnutý v dohodnutý
termín a prepadol v prospech záložne. Všetky tovary sú zaradené do príslušných kategórii ako
je zlato, elektronika a iné.
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Predaj prebieha pomocou vystavenia faktúry na vybraný tovar, kde je možnosť výberu
platby prevodom alebo hotovosťou a samozrejmosťou je následne vytlačenie faktúry pre
obidve zainteresované strany.

6 Pokladňa
Pokladňa je samostatný modul, plne nahradzujúci klasickú pokladňu, kde sa evidujú
všetky transakcie z daného dňa s možnosťou následnej uzávierky. Samozrejmosťou je
prehľadný výpis založených a ukončených zmlúv, faktúr a prehľadná štatistika transakcií.
Na konci každého mesiaca príde na preddefinovaný e-mail výpis v prehľadnej tabuľke vo
formáte programu Excel, obsahujúci informácie o ziskoch/výdajoch, uzavretých alebo
ukončených zmlúv a stave tovaru na prevádzke.
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7 Admin
Sekcia "Admin" sa skladá z dvoch častí:
1. časť slúži na generovanie predvolených alebo vlastných reportov.
2. časť je chránená administrátorským heslom a slúži na editáciu systémových tabuliek a
záznamov.
7.1

Predvolené reporty

V predvolených reportoch je možné exportovať tri najčastejšie typy výpisov - evidenciu
zmlúv, príjem tovaru a predaj tovaru.

7.2

Vlastné reporty

Vo vlastných reportoch je možné vygenerovať špecifickejšie výpisy napríklad podľa
typu zmlúv, typu tovaru prípadne jeho značky vrátane filtrácie na určité obdobie alebo sumu.
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7.3

Admin – prihlásenie

Prihlásením pomocou administrátorského hesla získame úplný prístup k dátam
uložených v databázach. Záznamy je možné pridávať, upravovať, ale aj zmazať, čo by mali
vykonávať len osoby, ktoré sú znalé problematiky, pretože nesprávnym zásahom môže dôjsť
k zmazaniu zmlúv, prípadne klientov.
Okrem toho je možné v číselníkoch pridávať nové typy tovaru, značky tovaru, dni
pracovného pokoja, kedy sú prevádzky zatvorené, nastavovať výšku sadzieb alebo upraviť
záznamy o prevádzke, ktoré sa vypisujú na vystavených faktúrach.
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