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   В процесите на търсене на помощ за своите 
клиенти, VAiOS разработи различни модули, 
които могат да работят заедно и поотделно 
според функциите, от които нашите клиенти 
се нуждаят. Така те плащат само за желаните 
функционалности и спестяват от бюджета си, 
като не плащат нищо излишно.

   Тук представяме модулите, помагащи в 
организиране на вашия бизнес. На семпло 
казано: какво ви е необходимо за една 
изрядна фактура, от база данни в началото 
до финализирането на продажбата с 
документ.

   Финализирането на сделка е най-сладката стъпка за всеки бизнес. За да се случи 
обаче, преди това са необходими редица от процеси, които трябва да реализираме: 
 - доставяне на продукти, 
 - контакт с клиенти, 
 - проследяване на продажбата, 
 - достяване на продуктите на клиента, 
 - фактуриране на продадените стоки или услуги. 
   Проследяването на тези беше изключително сложно до началото на века, когато 
масово навлязоха технологиите за масова комуникация. Бизнесът, изграждал екипи, 
започна да изпитва нужда от нещо, което да облекчи екипната работа и да намали 
разходите.
   Днес представяме настоящето и бъдещето в тази посока – VAiOS бизнес софтуер.

   VAiOS Business Software е общото наименувание, което дадохме на комплекса от 
най-необходимите модули, които автоматизират бизнес процесите. Това облекчава 
целия процес на работа в екипите, оптимизира разходите, а по-високата ефективност 
на работа повишава приходите.



Модул Продукти
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   Преди да започнете да развивате бизнес
както при изграждането на всеки друг соф-
туер за бизнес е необходимо да въведете
необходимото количество база данни.

    Обикновено всяко набиране на база данни 
за бизнес софтуер започва с въвеждането на 
продуктите, които се предлагат от 
съответ-ния бизнес. Разработеният от VAiOS 
софтуер дава възможност да бъде използван 
за абсолютно всякакъв бизнес предлагащ 
каквато и да е стока или услуга, за която 
можете да се сетите на пазара.
   Това е така, защото софтуерът позволява 
да бъде въвждан не само продукта, но и броя 
и разновидността на характеристиките за 
всеки продукт без ограничения.

   Софтуерът същевременно може да бъде 
изграден и като поддържаща страница на 
уебсайт към онлайн магазина, което отваря 
още повече възможности за бизнеса.

   Заедно двата подмодула проследяват целия етап от процеса. Така можете:
 - да извършвате заявки, 
 - да проследявате заявените стоки,
 - да обслужвате/осчетоводявате доставеното,
 - да създавате предварително графици на доставките,
 - да извършвате мониторинг и анализ на доставките и др.

Модул Доставки

   В случаите на предлагане на физически 
продукти за пазара, следващата логична 
стъпка е осъществяването на доставката на 
стоките до вашият склад.
   Модулът се разделя в два подмодула:

Модул Доставки и Модул Доставчици.



Модул Склад
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   След доставянето на продуктите за бизнеса те 
следва да бъдат заскла-дени. Тук на помощ 
идва модул Склад.
   Този модул дава възможност да се извършва:
 - общ преглед на складовите наличности,
 - ревизия на наличностите,
 - мониторинг на движението на стоките 
от и към склада,
 - осъществяването на трансфер на стоки- 
те между складове на един и същи бизнес и 
други.

   С модул Клиенти генерирате базата данни на хората, с които сте реализирали контакт 
и потенциално биха могли да се превърнат във ваши клиенти. Модулът обаче, Ви 
осигурява не просто събирането на базата данни. Чрез натрупването на тази данни, 
имате възможност да извършвате анализи на профилите на вашите клиенти, което би 
довело до по-добре фокусирани и по-ефективни продажби за бизнеса Ви.
   Също така натрупаните контакти с ваши клиенти Ви отварят възможността да 
реализирате e-mail кампании, и така да продадете отново на хора, които веднъж вече 
са ви се доверили.

Модул Клиенти
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   Модулът Продажби обслужва „видимата” работа на бизнеса Ви, а именно 
продаването на продуктите, предлагани от вашия бизнес.
   Този модул проследява процеса от оферирането или поръчката на продукта до 
фактурирането на продадената стока или услуга.

   Реализиране на фактура за дадена стока или услуга изисква извършването на 
определени действие както при реализирането на продажбата, така и на софтуерно 
ниво. Именно този процес проследява VAiOS софтуерът:
- генерирането на бази данни: модули Продукти, Доставки, Клиенти;
- проследяването на наличности: модул Склад;
- реализиране на продажби: модул Продажби.
   Модулът Фактуриране е финалният процес на доставянето на стоки и услуги до 
клиентите ви. Той обаче, е неприложим, ако не сте свършили работата си до този етап.

Модул Продажби

   Същевременно можете да извършвате:
 - селектиране на продажбите според 
източните на поръчки или искани оферти;
 - подреждане на график на продаж- 
бите с предвидимост на резултатите;
 - мониторинг и последвал маркетин- 
гов анализ на резултатите и други

   В същото време фактурирането е ключово за 
осчетоводяване на целият бизнес, за да можете да 
извършвате и цялостни анализи за ползите и 
вредите за бизнеса ви на база реалните 
резултати.
   Всичко това:
- фактуриране,
- анализ на резултатите и 
- осчетоводяване
   е обединено в модул Фактуриране.
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   За да бъде цялостно завършен 
софтуерът в помощ на бизнеса VAiOS 
разработихме платформата така, че тя 
да обслужва не само един сегмент, а 
цялостно всеки бизнес. Това ще рече,

   Най-сериозният проблем за всеки бизнес е именно набирането и натрупването на 
база данни на софтуерно ниво. Тук добра новина за всеки бизнес е, че при VAiOS 
софтуерните продукти този и другите процеси могат да се реализират, докато 
работите активно по реализирането на оборот.

   Какво правят хората разполагащи с налична, но остаряла софтуерна платформа?
   Тук е и другата добра новина. При изграждането на VAiOS софтуера за подпомагане 
на бизнеса, предвидихме именно такъв проблем и създадохме API модулът. 
Благодарение на него имате възможност да прескочите досадното въвеждане наново 
на всички база данни. Чрез API модулът можете на софтуерно ниво да извлечете 
досегашните база данни от съществуващият ви софтуер и да ги „излеете” във VAiOS 
софтуерната среда, което ще ви спести часове, дори дни допълнителна работа.

API модулът

че ако разполагате с повече от един офис или склад на територията на града, 
държавата и/или извън нея, тогава VAiOS софтуерът Ви дава възможността:
 - да проследявате и управлявате всичко през единна платформа; 
 - да извършвате цялостни анализи на резултатите от бизнеса във всичките му 
направления и аспекти.


