
АРМ Комірника
Розробник ПП «Персональний консультант»
(м. Дніпропетровськ, Україна)

Мобільне рішення для автоматизації комірників простих і

адресних складів. Це рішення для виробників різних товарів,

торговельних і логістичних компаній. Дозволить оптимізувати

процеси на складах і забезпечить електронний документообіг

всередині складу за допомогою мобільних пристроїв (смартфонів,

планшетів).

Дізнайтеся більше >

АРМ Керівника
Розробник ПП «Персональний консультант»
(м. Дніпропетровськ, Україна)

Мобільне рішення для керівників. Призначено для малих

підприємств. Дозволить контролювати різні показники (доходи/

витрати, залишки, кредиторська/дебіторська заборгованість) і

керувати завданнями.

Дізнайтеся більше >

+38 (048) 701-71-15 Увійти в «Особистий кабінет» 

Рішення Технiчнi фахiвцi Партнери Контакти Новини
Прайс-лист 

Подивитися

Демоверсії 

Завантажити

Агент Плюс: Мобільна торгівля
Ефективна автоматизація торгових представників

Мобільне рішення, 
яке автоматизує роботу торгових представників і 

мерчендайзерів на смартфонах та планшетах (Android). Даний 
продукт підвищує продуктивність співробітників, 

збільшує обсяг продажів, забезпечує контроль відвідування 
торгових точок та дозволяє ефективно оптимізувати 

бізнес-процеси. Розроблено на технологічній платформі 
«Агент Плюс 2.0» та інтегрується з різними корпоративними 

інформаційними системами.

Дізнайтеся більше

Агент Плюс: Управління Дистрибуцією
Галузеве рішення для виробників і дистриб'юторів FMCG

(Fast Moving Consumer Goods – оптова торгівля товарами повсякденного попиту)

Продукт, що дозволяє управляти продажами 
в дистриб'юторській мережі, філіях і торгових точках. 

Впровадження продукту без змін в обліковій системі дозволяє 
при необхідності корегувати функціонал продукту, 

враховуючи специфіку роботи організації та ефективно 
управляти процесами на будь-якому етапі 

проходження товару.

Дізнайтеся більше >

Платформа «Агент Плюс 2.0»

Програмний продукт категорії MEAP 
(Mobile Enterprise Application Platform), 

який дозволяє з мінімальними витратами розробляти 
мобільні бізнес-додатки для автоматизації виїзних 

співробітників різних категорій.

Дізнайтеся більше >

Особистий кабінет
Зручний доступ партнерів і клієнтів до онлайн-сервісів 

компанії «Агент Софт»

Використовуючи «Агент Плюс: Особистий кабінет», Ви завжди будете 
мати доступ до актуальної інформації про використання парку 

мобільних пристроїв і ліцензій, оновлення програмного 
забезпечення, а також зможете у будь-який час без простоїв і втрат 

самостійно підготувати повноцінний робочий 
інструмент для торгового представника!

Дізнайтеся більше >

Управління ліцензіями
Сервіс для оперативного координування ліцензій 

«Агент Плюс: Мобільна торгівля»

Сервіс дозволить оперативно управляти ліцензіями 
«Агент Плюс: Мобільна торгівля» на робочих і особистих 

пристроях співробітників у будь-який час без участі менеджерів 
«Агент Софт».

Дізнайтеся більше >
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