
CloudERP
 

Vállalatirányítási rendszer kifejezetten webshopoknak.



Miért a CloudERP?
 
 

Komplett megoldást adunk cégeknek, akik a dinamikusan növekvő e-kereskedelemben (akár offline, 
bolti értékesítés mellett) szeretnének gyorsan és stabilan növekedni. Működő webshopok esetében 

pedig új szintre emeljük a hatékonyságot, biztosítjuk a folyamatok átlátható, automatizált működését.

Automatizált rendeléskezelés és csomagkiküldés, valós idejű készletinformáció,
lokáció alapú raktárkezelés online és offline.

A teljes értékesítési folyamat egy helyen 

Mindent egy helyen kezelhet, nincs több excel és elavult programok, átláthatatlan, bonyolult folyamatok.

Irányítsa kis-/nagykereskedelmi vállalkozását soha nem látott hatékonysággal. A CloudERP 
segítségével egy rendszerből kezelheti online és offline értékesítési, kiszolgálási folyamatait. Precíz, 

hatékony és digitális raktárkezelés, magasfokú automatizmus, közvetlen kapcsolat futárszolgálatokkal 
(GLS, DPD, MPL stb.) és webáruházakkal (WooCommerce, Shoprenter, UNAS stb.).

www.clouderp.hu



Olvasson tovább és ismerje meg a program részleteit!

Funkciók 
 

Kiemelt funkciók, fókuszban az e-kereskedelem és a hatékony rendeléskiszolgálás.

www.clouderp.hu

Megrendelések kezelése
Az értékesítési csatornákon beérkező rendelések 

összehangolása, pontos nyomonkövetés a raktártól 
egészen a kézbesítésig.

Raktározás
Valós idejű raktározás és összetett lokációkezelés. 

Automatikus ki- és bevételezés és döntéstámogatás. 
Vonalkód leolvasó és több raktár kezelése.

Pénzügy/Számlázás
Kövesse vállalkozása pénzügyi alakulását, tervezze 
meg előre céljait és költéseit. NAV biztos számlázás, 

kompatibiltás külső számlázókkal.

Beszerzés
Egyszerűsítse beszerzési folyamatait. Automati-

kus beszerzés készítése (PO), részletes beszállítói 
egyenleg és analízis, vonalkódolvasó támogatás.

Szállítmányozás
Valós idejű csomagkövetés, cimke készítés, hibajelzés 
szinte minden szállítmányozó céggel. Saját kiszállítás 

támogatása, szállítólevél generálása.

Analitika és Döntéstámogatás
Részletes kimutatások és előrejelzések, összetett 

adatvizualizált jelentések. Egyedileg készített, cégre 
szabott automatikus, valós idejű adatelemzés.

A CloudERP felhős rendszerünk segítségével Ön is
egyből az élvonalba kerülhet!



Megrendelések kezelése 
 

A mai környezetben kritikus, hogy biztosítsuk a gördülékeny vásárlási folyamatokat az értékesítés során legyen szó online 

vagy offline tevékenységről. A CloudERP biztosítja az összes értékesítési csatornából befolyó megrendelések integrált, 

átlátható kezelését, legyen szó egy vagy több webshopról, social media felületeken történő értékesítésről vagy bolti, tele-

fonos, emailes, chates kiszolgálásról. Mindezt magas fokú automatizáltság mellett.

www.clouderp.hu

Többcsatornás értékesítés
Tartsa egy kézben, jól kontrolláltan megrendeléseit, több 
webshop, online és offline értékesítés esetén is. Automa-
tikus szinkronizáció a legnagyobb webshop rendszer-
ekkel (akár egyedivel is). Átlátható webes és mobilos 
kezelőfelület, részletes és pontos állapotkövetés.

Kifinomult visszárukezelés
Amennyiben az értékesítés során probléma adódna, 
biztosítjuk a hatékony visszárukezelést, automatikus 
kommunikáció a futárcéggel, visszáru raktárba történő 
bevételezése, selejt kezelése, új számla generálása, igény 
esetén cseretermék küldéssel. 

Automatizált rendeléskezelés
A rendelések automatizáltan vagy manuálisan érkeznek 
az ERP rendszerbe, rendeléshez kapcsolódó folyamatok 
nagy részét automatizáljuk (kiszedés, csomagösszeállítás 
és ellenőrzés, számlázás, szállítólevél, címke generálás, 
kiszállítási folyamatkezelés, visszáru kezelés)

Valós idejű információ a rendelésekről
Rendszerünk segítségével valós időben tájékozódhat 
megrendelései állapotáról. Automatikusan figyeljük a 
kifizetéseket, hibákat, kiszállítás lépésit illetve hogy az 
adott megrendelés teljesítése éppen milyen fázisban van 
(összeállítás alatt, csomagolás folyamatban, kiszállítás 
megkezdődött stb.).



Megrendelések kezelése 
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Részletes kimutatások
Beérkezett áru bevételezése során, árumozgatás alkal-
mával, rendelések összeállításakor ki és bevételezni 
kell termékeket a raktárból. A rendszer képes automa-
tikus, vizualizált ajánlásokat tenni, hogy honnan kell a 
kiszedést/bevételezést elvégezni. Hiba esetén riasztás 
küldése.

Automatikus hibakezelés és értesítések
A CloudERP raktárkezelő modulja képes egyidejűleg több 
raktár kezelésére. A raktárakat lehetőség van lemodellezni 
a szoftverben, így pontosan tudjuk követni, az egyes 
termékek melyik lokációkon és milyen mennyiségben 
érhetőek el. Minden lokációra megadhatunk egy maximá-
lis kapacitást is az adott termékből.

 ✓ Értékesítés több csatornán

 ✓ Automatizált rendeléskezelés

 ✓ Részleges kiszállítás

 ✓ Korlátlan számú webshop szink-
ronizáció

 ✓ Értékesítés több csatornán

 ✓ Automatizált rendeléskezelés

 ✓ Megrendelések kifizetésének 
figyelése

 ✓ Megrendelések kétirányú szink-
ronizációja (ügyfél is értesül az 
ERP-ben történt változásokról, 
frissítésekről)

 ✓ Termékek szinkronizációja (leírás, 
képek, paraméterek, tulaj-
donságok, árak stb.)

 ✓ Upsell, crossell termékek 
meghatározása

 ✓ Automatizált folyamatok

 ✓ Kifinomult raktár és készletkezelés

 ✓ Webshop készlet szinkronizáció

 ✓ Gördülékeny visszáru kezelés

 ✓ Beszerzések és beszállítók kezelése

 ✓ Offline, bolti értékesítési lehetőség

 ✓ Összetett árazási beállítások, 
egyedi árlisták, kuponok, akciók 
kezelése

 ✓ Folyamatok valós idejű követése

 ✓ Kiszállítások, árumozgások ke-
zelése

 ✓ Hibák, eltérések automatikus 
figyelése

 ✓ Fizetési módok kezelése (Bank-
kártya, készpénz, utalás, utalvány, 
utánvétel stb.)

 ✓ Részletes kimutatások, értesítések

 ✓ Mobilos és tabletes működés

 ✓ Digitális raktárkezelés

 ✓ Egyszerű, könnyen átlátható és 
megérthető felület és működés

Többcsatornás rendeléskezelés, automatizálás,
teljes kontroll, átlátható folyamatok.

A CloudERP felhő alapú, webes kereskedelmi rendszer segítségével egy kézben tarthatja a megrendeléseit, melyek hatékony 
kezelését automatizálással támogatunk. A folyamatok átlátható kezelését egy modern, webes és mobil felület biztosítja, pon-

tosan követhetőek a megrendelések teljesítésének állapota.

Jól hangzik? Kérjen ajánlatot!

Részletes funkciólista



Beszerzés / Beszállító kezelés 
 

A CouldERP hatékony beszerzésirányító és kezelő modulja segítségével biztosítja, hogy gyorsan és kényelmesen tudja ke-

zelni beszállítóit és hatékonyan – akár automatizáltan – készítse el beszerzési igényeit, megrendeléseit. Részletes elemzések 

és ajánlások a megrendelendő termékekről, hogy biztosan ki tudja szolgálni az igényeket és minimalizálja a beragadt árut.
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Automatizált megrendelések
A manuális megrendelések mellett lehetőség van me-
grendelései/ beszerzései automatizált létrehozására, 
így garantáltan soha nem marad áru nélkül. Minimum 
készletszint vagy prediktíven kalkulált számítások alapján 
is beállíthat automatizált megrendelést.

Beszerzési folyamat hatékony irányítása
Fogja össze és kontrollálja hatékonyan beszerzési foly-
amatait. Rendszerünk segítségével pontos, valós idejű 
képet kaphat beszerzései állapotáról, várható érkezésről 
és tarthatja a kapcsolatot a beszállító céggel.

B2B kapcsolódás a partnercéggel
Rendszerünk képes a beszállító partner rendszerére kapc-
solódni, így hatékonyan, automatikusan tud a CloudERP 
(az Ön rendszere) és a beszállító rendszere kommunikálni 
egymással.

Beszállítói partnerek kezelése
Kezelje egy adatábzisban beszállítói partnereit, akikről 
pontos adatokat és statisztikákat kérhet le. Rendszerünk 
támogatja a partnerektől kapott bónuszok kezelését. 
Kövesse és csatolja a beszállítókhoz kapcsolódó számlákat 
és költségeket, árlistákat, pénznemek kezelése.



Megrendelések kezelése 
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Részletes kimutatások
Kapjon pontos képet az termékek beszerzési áráról, tényl-

eges bekerülési költségéről. Adminisztrálja beérkezett 

számláit, költségeit melyet ráterhelhet a termékek beszer-

zési árára így pontos képet kaphat a tényleges profitról.

Automatikus értesítések
A CloudERP rendszer képes automatikusan értesíteni a 

vásárlókat a beszerzés alatt lévő termékek állapotáról, 

várható beérkezési időről.

 ✓ Beszerzések automatikus készítése

 ✓ Beszerzések állapotainak követése

 ✓ Alacsony készletszint figyelmez-
tetés

 ✓ Beszállítói adatbázis

 ✓ Kapcsolattartás a beszállítókkal

 ✓ Külső rendszerekkel való kommu-
nikáció

 ✓ Pénznemek kezelése

 ✓ Számlák kezelése és ellenőrzés

 ✓ Vonalkódos bevételezés

 ✓ Alapértelmezett beszállító ter-
mékekhez

 ✓ Egy termékhez több beszállító

 ✓ Beszállítói kimutatások és 
előzmények

 ✓ Termékek beszállítói azonosítója

 ✓ Beszállítói kifizetések kezelése

 ✓ Beszállítói bónuszok kezelése

 ✓ Árajánlatkérés

 ✓ Beérkezett áruk ellenőrzése

 ✓ Árlisták kezelése

 ✓ Termékvariációk, csomagter-
mékek, virtuális termékek kezelése

 ✓ Részletes kimutatások, értesítések

 ✓ Mobilos és tabletes működés

Hatékony beszerzési folyamatok, automatizáció,
prediktív fogyási előrejelzés.

Kezelje beszállítói partnereit, készítsen beszerzési megrendelést prediktív fogyási előrejelzések alapján.
Kezeljen több pénznemet, kapcsolódjon partnerei külső rendszeréhez automatikusan,

beérkezett áruk hatékony bevételezése, számlák kezelése.

Jól hangzik? Kérjen ajánlatot!

Részletes funkciólista



Raktár és készletkezelés 

A CouldERP integrált raktárkezelő modulja támogatja a vonalkódleolvasó használatát, biztosítja a hatékony leltározást, a 

munkafolyamatok automatizálását és rugalmas kiszolgálást tesz lehetővé minden cég számára. Az egészen egyszerű és 

alapvető raktárműveletektől, a bonyolultabb, összetett lokáció alapú raktárkezelést is támogatjuk. Rendszerünk képes 

kezelni több raktárat, a közöttük szükséges árumozgatásokkal.
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Integrált raktárkezelés
Tartsa egy kézben, jól kontrolláltan raktárkezelését, 
több raktár és telephely esetén is. Minden raktárhoz 
kapcsolódóan elérheti a készletmennyiséget, részletes 
jelentéseket kérhet le és egyszerűen megoldhatja az áru-
mozgatást a raktárak között.

Automatikus kapcsolat futár és szállító 
cégekkel
A CloudERP képes kommunikálni a legtöbb magyar 
futár és szállító céggel (GLS, MPL, Sprinter stb.), címken-
yomtatás támogatása, szállítmányok pontos, valós idejű 
követése. Hiba esetén azonnali tájékoztatás és értesítő.

Készletkezelés vonalkód leolvasással
Minden raktáron lévő termékhez vonalkódot tudunk ren-
delni a hatékonyabb árukezelés érdekében, csökkentve a 
hibákat. A raktártevékenységek során a vonalkódleolvasó 
segítségével gyorsan és azonnal elérhetőek a lényeges 
információk, hiba esetén figyelmeztetés.

Valós idejű készletfrissítés
Valós időben követheti az aktuális készletmennyiséget, 
egyben vagy telephelyekre bontva. Automatikus figyel-
meztetés minimális készletszint elérésekor, beragadt 
árukészlet érzékelése. Szükség esetén automatikus áru-
rendelés, kényelmes beszállító megrendelés készítés.



Megrendelések kezelése 
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Ki és bevételezési folyamat támogatása
Beérkezett áru bevételezése során, árumozgatás alkal-
mával, rendelések összeállításakor ki és bevételezni 
kell termékeket a raktárból. A rendszer képes automa-
tikus, vizualizált ajánlásokat tenni, hogy honnan kell a 
kiszedést/bevételezést elvégezni. Hiba esetén riasztás 
küldése.

Komplex lokáció- és polchelykezelés
A CloudERP raktárkezelő modulja képes egyidejűleg több 
raktár kezelésére. A raktárakat lehetőség van lemodellezni 
a szoftverben, így pontosan tudjuk követni, az egyes 
termékek melyik lokációkon és milyen mennyiségben 
érhetőek el. Minden lokációra megadhatunk egy maximá-
lis kapacitást is az adott termékből.

 ✓ Automatizált ki és bevételezés

 ✓ Termékazonosítók kezelése

 ✓ Leltározás támogatása

 ✓ Készletkorrekció

 ✓ Összetett lokációkezelés/polchely

 ✓ Töltőhelyek kezelése

 ✓ Alapanyagraktár, külső raktár 
támogatása

 ✓ Minimum, maximum készlet

 ✓ Raktárközi mozgások

 ✓ Vonalkódkezelés

 ✓ Korlátlan számú raktár támogatá-
sa

 ✓ Automatikus webshop szink-
ronizáció

 ✓ Forgási sebesség figyelése

 ✓ Folyamatok követése

 ✓ Kiszállítások, árumozgások ke-
zelése

 ✓ Több webshop kiszolgálása

 ✓ Árlisták kezelése

 ✓ Termékvariációk, csomagter-
mékek, virtuális termékek kezelése

 ✓ Részletes kimutatások, értesítések

 ✓ Mobilos és tabletes működés

 ✓ Digitális kiszedés és csomagolási 
folyamat

 ✓ Digitális leltározás

Modern raktárkezelés, páratlan hatékonyság.
Digitalizálja raktár és készlegkezelését!

A CloudERP felhő alapú, webes kereskedelmi rendszer segítségével Ön is képes lesz arra, hogy biztosítsa cégében a megfelelő 
mennyiségű árukészlet folyamatos meglétét, elkerülje a felesleges beszerzéseket, az árufelhalmozódást. Valós időben láthatja 

az elérhető készletmennyiséget minden raktárában, támogatjük az összetett lokációk kezelését.

Jól hangzik? Kérjen ajánlatot!

Részletes funkciólista



Kiszállítások kezelése
Kiszállítások hatékony menedzselése, automatikus szinkronizáció a legtöbb magyar futár és szállító céggel (GLS, Sprinter, 

DPD, MPL stb.), saját házon belüli futárok. A rendszer képes kezelni a csomagok szállításának díját, súlyát és gördülékenyen 

kommunikál a kiszállítást végző céggel. Valós időben jelzi a csomagok kiszállítási állapotát, hibákról értesítést küld. Cso-

magpontok és utánvételes kiszállítás támogatása.
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Valós idejű állapotkövetés
Kiszállítási folyamat részletes, pontos követése, állapotok 
valós idejű kijelzése. Összetett szállítási folyamatok, után-
vételes kifizetés, automatikus hibajelzés és szinkronizáció 
futárszolgáltatókkal (vagy saját futáraival). Át nem vett 
csomagok figyelése, csere és visszáru kezelés.

Szállító partnerek kezelése, 
automatikus kapcsolódás
Kezelje összehangoltan saját vagy partner futárait. Automa-
tikus szinkronizáció minden nagy futárszolgáltatóval (GLS, 
DPD, Sprinter, MPL stb.), utánvételes kifizetések, számlák és 
egyenleg kezelés, tartozás-figyelés. Képes a csomagpontok 
kezelésére, át nem vett csomagok figyelésére.

Szállítólevél, címke generálás
Saját szállítólevél és címke generálás az ERP-n belül. 
Amennyiben külső szolgáltatóval dolgozik, az ERP 
rendszeren keresztül akár automatikus kapcsolódás a 
rendszerükre és képes kiszállítások létrehozására, címke 
generálásra.

Összetett szállítási módok támogatása
A CloudERP képes szinte minden szállítási mód kezelésére, 
legyen szó utánvételes kifizetésről, hibás vagy selejtes ter-
mék visszaszállitásáró, visszáru és cseretermék kezeléséről. 
A rendszer képes kezelni a raktárak közötti árumozgatást 
és részleges kiszállítást is.



Megrendelések kezelése 
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Részteljesítés kezelése
Amennyiben egy adott megrendelést nem tud teljesen 
kiszolgálni, részletekben is kiszállíthatja. A raktáron lévő 
árukat kiszállíthatja, a többi, hátramaradt termékek pedig 
későbbi teljesítésre kerülnek vissza.

Részletes jelentések és kimutatások
Pontosan láthatja egy adott szállítás, megrendelés 
költségét, súlyát, teljesítési idejét és ezek alapján részletes 
kimutatásokat érhet el. Összevetheti mennyit fizetett az 
ügyfél a szállításért és mennyi volt az Ön valós szállítási 
költsége.

 ✓ Futárcégek kezelése

 ✓ Csomagok valós idejű állapot-
követése

 ✓ Szállítólevél generálás

 ✓ Címkegenerálás

 ✓ Automatikus hibakezelés és figyel-
meztetés

 ✓ Részteljesítés nyomonkövetése

 ✓ Saját kiszállítás indítása

 ✓ Költségek, kifizetések követése

 ✓ Egy megrendelés több doboz/cso-
mag, több címke

 ✓ Utánvételes szállítási mód

 ✓ Kintlevőség értéke

 ✓ Csomagpontok kezelése

 ✓ Forgalmi jelentések

 ✓ Futárszolgáltató egyenlege

 ✓ Visszáru kezelés, cseretermék 

küldés, selejtes termékek kezelése

 ✓ Részletes statisztikák és elemzés

 ✓ Csomagok súlyának, árának, 
méreteinek követése

 ✓ Szállítási árak kalkulálása 
feltételek alapján

 ✓ Hiány, hibák, kifizetési eltérések 
azonnali jelzése

 ✓ Nemzetközi kiszállítás

 ✓ Mobilos és tabletes működés

Címkenyomtatás 1 kattintással? Csomag állapotának lekér-
dezése? Igen, lehetséges!

A CloudERP rendszer segítségével Ön is könnyedén nyomonkövetheti kiküldött csomagjait, egy kattintással tud a rendszerből 
futárcímkét nyomtatni, sőtt még az utánvét elszámolás is automatikusan történik! Spóroljon időt az automatizált folyamatok-

kal és lássa át könnyedén kiszállítási folyamatait. Vegye fel velünk a kapcsolatot és megmutatjuk miről van szó!

Jól hangzik? Kérjen ajánlatot!

Részletes funkciólista



Analitika és Döntéstámogatás
Ismerje meg vásárlóit és cégét a valós idejű adatelemzés, automatikus kimutatások, reportok és döntéstámogatás 

segítségével. A CloudERP hatékony és részletes jelentés generáló és analitikai modulja értékes adatokat szolgáltat pillanat-

nyi üzleti teljesítményéről. Valós időben láthatja cége fontos mutatóit, automatizált kivonatokat és jelentéseket készíthet, 

melyekre alapozva helyes üzleti döntéseket hozhat, optimalizálhatja cége, folymatai, értékesítése működését.

www.clouderp.hu

Valós idejű kimutatások
Szoftverünk segítségével valós időben láthatja cége 
teljesítményét, legfontosabb mutatóit, akár a telefonjáról 
is.

Döntéstámogatás
A valósidejű kimutatások segítségével mindíg megalapo-
zott döntéseket hozhat, néhány kattintással elérheti az 
Önnek legfontosabb mutatókat.

Ismerje meg vásárlóit!
Szoftverünk képes vásárlóit valós időben szegmentálni, 
kategorizálni, ennek segítségével hatékony marketing 
stratégiákat építhet.

Optimalizálja erőforrásait!
A kimutatásokból egyszerűen megállapítható mire kell a 
legfontosabb fókuszt helyeznie, hogy növelje bevételeit 
és csökkentse költségeit.



Megrendelések kezelése 
 

www.clouderp.hu

Pénzügyi kimutatások
A CloudERP rendszerben pontosan nyomon tudja követni 
bevételeit és kiadásait is. Cashflow követés, bevételek és 
kiadások kategorizálása és szegmentálása. Banki utalások 
importálása és automatikus kategorizálása.

Részletes jeletések termékeiről
A rendszerben elérhető készletérték, profit, bekerülési 

költség, árrés, forgási sebesség, bevétel és több mint 27 

másik mutató.

 ✓ Kimutatások elérése jogosultságok 
alapján

 ✓ Változatos diagrammok

 ✓ Árbevételi statisztikák 
üzletenként, webshoponként, 
beszállítónként

 ✓ Ügyfelekről részletes vásárlási 
kimutatások, szokások, RFM sze-
gmentálás

 ✓ Kintlevőségek, tartozások kimu-
tatása

 ✓ Pénzügyi mozgások megjelenítése

 ✓ Cashflow kimutatás

 ✓ Kosárérték kimutatások, trendek

 ✓ Profit, árrés kalkulációk

 ✓ Egyedi, cégspecifikus lekérdezések

 ✓ “Drilldown” riportok

 ✓ Lekérdezések elmentése

 ✓ Automatikus értesítések

 ✓ Kapcsolódás külső programokhoz

 ✓ Részletes kimutatások, értesítések

 ✓ Mobilos és tabletes működés

 ✓ Termékanalitikák

 ✓ Eladási statisztikák

 ✓ Bevételek és kiadások katego-
rizálása

 ✓ Banki importálás, könnyű adat-
bevitel

 ✓ Kifizetetlen rendelések szűrése

Valósidejű kimutatások, döntéstámogatás. Kipróbálná?

Hozzon megalapozott döntéseket cége életében, ismerje meg vásárlóit, partnereit, építsen hatékony automatizált marketing 
kampányokat. Kövesse nyomon pénzügyi mutatóit, költségeit, bevételeit, cashflow-ját és sok más fontos adatot.

Jól hangzik? Kérjen ajánlatot!

Részletes funkciólista



Pénzügy / Számlázás
Kontrollálja pénzügyeit a CloudERP rendszerben hatékonyan, számlák készítése, keletkezett költségek kezelése, banki 

kivonatok automatikus feldolgozása. Figyelje és ellenőrizze pénzmozgásait, bevételeit és kintlevőségeit.

www.clouderp.hu

Automatikus banki kapcsolat
Automatikus banki kapcsolat megvalósítása, költségek 
és bevételek könyvelése a pénzügyi modulban. Meg nem 
érkezett/elmaradt kifizetések jelzése és értesítés küldése. 
Egyenlegek részletes követése, a létrejött költségekhez 
számla csatolása.

Pénzmozgások követése
Kövesse precízen és részletesen pénzmozgásait. Kifizetések 
és bevételekről elérhető kimutatások, pénztárak és ban-
kok közötti pénzmozgások elvégzése, akár devizában is. 
Követhetjük a részteljesítéseket, minden költséghez számlát 
rendelhetünk.

Pénztárak kezelése
A (házi)pénztárak kezelése összetett feladat. A Cloud-
ERP képes összehangoltan kezelni pénztárait, rögzíti a 
kiadásokat, bevételeket akár valutapénztárak is kezel-
hetőek. A pénztárakról részletes jelentések érhetőek el, 
jogosultságok beállítása is lehetséges.

Részletes jelentések és kimutatások
Rendszerünk segítségével valós időben követheti cége 
pénzügyi alakulását. Részletes grafikonon láthatja a pénz-
tárak, bevételek és kiadások alakulását, cash-flow kimu-
tatást, ügyfélekhez és partnerekhez kapcsolódó pénzügyi 
mutatókat. 



Kinek ajánljuk a CloudERP-t?
Irányítsa kis és nagykereskedelmi vállalkozását soha nem látott hatékonysággal. A CloudERP segítségével egy központi, 

modern vállalatirányítási rendszerből vezérelheti az értékesítés és kiszolgálás teljes folyamatát.Ha webáruháza

(WooCommerce, UNAS, Shoprenter stb.) mellett bolti, offline értékesítést is végez, esetleg további más

online csatornákat is használ, a CloudERP új szintre emeli vállalkozása működését.

Precíz, hatékony és digitális raktárkezelés, magasfokú automatizmus, közvetlen kapcsolat futárszolgálatokkal (GLS, DPD, 

MPL stb.), gördülékeny megrendelés kezelés és részletes kimutatások. A CloudERP segít elemezni és megérteni ügyfelei, 

vásárlói összetételét és viselkedését, így még hatékonyabban építheti fel marketing és sales stratégiáját.

www.clouderp.hu

Kiskereskedő cégek
A CloudERP segítségével egy rendszerből irányíthatja 
online és offline értékesítési, kiszolgálási folyamatait. Digi-
talizálhatja raktárát, automatizálhatja működését.

Nagykereskedő cégek
Kezelje folyamatait teljeskörűen a CloudERP segítségével. 
Szolgálja ki ügyfeleit maximális minőségben és 
gördülékenyen online és offline vásárlás esetén is.

Webáruház tulajdonosok
A CloudERP segítségével egy központi, modern vál-
lalatirányítási rendszerből vezérelheti az értékesítés és 
kiszolgálás teljes folyamatát.

Bolt tulajdonosok
Ha webáruháza mellett bolti, offline értékesítést is végez, 
esetleg további más online csatornákat is használ, a Clou-
dERP új szintre emeli vállalkozása működését.



Bevezetés
CloudERP online értékesítésre fókuszáló ügyviteli, vállalatirányítási rendszer rekord idő alatt bevezethető és 

felépítésének köszönhetően pontosan a cég folyamataira szabható. Ismerje meg, hogyan lehet az Ön cégében is 

kevesebb mint 60 nap alatt bevezetni egy modern, felhő, webes és mobil alapú vállalatirányítási rendszert, amely 

kiemelten kezeli a többcsatornás értékesítést online és offline.

www.clouderp.hu

Online oktatóanyagok és akadémia
A CloudERP funkcióihoz részletes leírások és oktatóvideók 
érhetők el. Ezek elérhetőek az Ügyfélportálon de a 
program megfelelő részein is felugranak. Gyors és önálló 
betanuálst tesz lehetővé.

Folyamatosan elérhető support
Kifinomult supportrendszerünknek köszönhetően email-
ben, telefonon és chat-en is várják lelkes és segítőkész 
kollégáink a felmerülő technikai problémákkal kapcsolatos 
kérdéseket.

Dedikált ERP tanácsadó
A sikeres bevezetés kulcsa, hogy ne csak technikailag vez-
essük be a programot hanem tényleges szemléletváltást 
vigyünk a cégbe. A bevezetés során több szinten tudunk 
segíteni, akár a teljes digitális raktár kialakításban is!

Egyedi igények
A CloudERP rendszer mögött álló támogatói és fejesztői 
csapat biztosítja az egyedi igényekre való nyitottságot és 
reagálást. Ügyfeleink jelentős részénél megvalósul a pro-
gram bizonyos kiegészítése, extra funkciók megvalósítása 
a sikeres bevezetés érdekében.

Raktárkiépítés és eszközök telepítése
Lehetőség van igénybe venni prémium szolgáltatásain-
kat, melynek során a rendszert nem csak bevezetjük de a 
cégben történő raktár átalakításban és eszközök beszer-
zésében, telepítésében is segítünk. Komplett megoldást 
adunk.

Régi adatok migrálása
A CloudERP rendszer segítségével régi adatai (pl.: web-
shopból rendelések, ügyfelek) azonnal, egy kattintással 
áttöltenek és ott folytathatja a munkát ahol abbahagy-
ta. Külsős más programokból történő adatmigárció is 
lehetséges az import/export funkciónkkal.

Váltson velünk a jövőre, legyen Önnek is egy igazi felhős,
automatizált rendszere. Kérje ajánlatunkat!


