MADAR

MADAR
- rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm
średnich, małych i mikro.
Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni
zintegrowanego i kompletnego systemu do zarządzania firmą
średniej wielkości.
Na bazie Madar ERP wydzielone zostały mniejsze produkty
"jednomodułowe": Invoicer, Magazyn, KPR, Sekretariat,
Personel.

Program MADAR ERP
Madar ERP - kompleksowe i uniwersale oprogramowanie klasy ERP.
System obejmuje następujące moduły:
➔

MRP
- magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji,

➔

Handel
- fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia,

➔

F-K
- finanse, księgowość, rachunkowość zarządcza,

➔

CRM
- zarządzanie kontaktami z klientami, praca grupowa, obieg dokumentów,

➔

Kadry-Płace
- kadry, płace, rozliczanie czasu pracy.
Program pracuje w środowisku Windows, Linux oraz dzięki programom Mobile
– również przez przeglądarkę.

Program MADAR ERP
Dla kogo?
System doskonale sprawdza się w średnich firmach o zaawansowanych procesach
gospodarczych, czyli między innymi:
➔

firmy produkcyjne,
- zajmujące się sprzedażą hurtową, realizacją jednostkowych zamówień, często
posiadające sklepy firmowe i sieć sprzedaży,

➔

przedsiębiorstwa
- zajmujące się wykonywaniem robót inwestycyjnych i remontowych, w Polsce i za
granicą,

➔
➔

biura obsługi księgowej,
instytuty i placówki naukowo - badawcze,
- realizujące różnorodne projekty, również unijne,

➔

organizacje pozarządowe i charytatywne,
- o rozbudowanych strukturach organizacyjnych,

➔

wymagające i prężne firmy.

Zdalna praca
Coraz częściej przedsiębiorstwa spotykają się z koniecznością zdalnego dostępu
do danych i programów firmy, szczególnie dla:
✔
osób pracujących poza siedzibą - w terenie i w domu, przedstawicieli,
✔
oddziałów firm, zarządu,
✔
klientów biur rachunkowych.
W zależności od struktury przedsiębiorstwa i zadań, jakie stawiane
są poszczególnym jednostkom, różna może być
organizacja pracy rozproszonej i mobilnej.
1. W niektórych zastosowaniach wystarczy zapewnić
odpowiednią synchronizację danych.
Dane wprowadzane lokalnie są przesyłane, na
przykład poprzez portal www.emadar.pl

2. Coraz częściej jednak wymagany jest stały i ciągły dostęp, często
mobilny - czyli niezależny od miejsca pobytu.
Udostępniliśmy aplikację Madar Mobile, pozwalającą na pracę na tych
samych danych, co programy Madar ERP, ale zdalnie poprzez
przeglądarkę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
Więcej informacji: Zdalny dostęp Madar Mobile

Madar Mobile
Umożliwia dostęp do danych, zestawień i raportów, a także wprowadzanie danych
on-line przez przeglądarkę www z dowolnego miejsca.
Madar Mobile można zainstalować na serwerze i używać programu razem z Madar ERP,
równocześnie mając możliwość pracy lokalnej na programie oraz zdalnego dostępu i
wystawiania dokumentów on-line.
Przykładowe funkcje dostępne przez przeglądarkę:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

faktury VAT - usługowych i z magazynu,
rejestrów VAT, kasy, bank,
dostęp do bazy niezapłaconych,
remanenty,
WZ, PZ, MM, PW,
ewidencja środków trwałych,
KPiR, ewidencja ryczałtowa,
karty pracy,
analizy.

Madar Mobile
Wdrożenie Madar Mobile najbardziej sprawdza się wśród:
➔

osób pracujących w terenie

- handlowcy, agenci, serwisanci, transportowcy. Potrzebny im jest dostęp do
aktualnych informacji o kliencie i o towarach. Ułatwienia pracy: możliwość
wprowadzania zamówień, notatek z wizyt - wchodzących do systemu
firmowego.
➔

kierowników i kadry zarządzającej

- dostęp do raportów sprzedaży, zamówień, korespondencji firmowej, analiz,
a także możliwość komunikacji.
➔

właścicieli

- poprawa organizacji i dystrybucji informacji.
➔

biur rachunkowych i ich klientów

- możliwość zdalnego dostępu dla pracowników biura, udostępnienie danych
księgowych klientom, jednoczesna praca w przedsiębiorstwie w zakresie
wystawiania dokumentów i biurze księgowym – w zakresie ich dekretacji i
księgowania.

Madar Mobile
Korzyści jakie płyną z korzystania Madar Mobile to przede wszystkim:
redukcja czasu poświęconego na tworzeniu raportów,
➔
zmniejszenie czasu reakcji na zgłoszenie z terenu
- złożone zamówienie pojawia się bez opóźnień w systemie informatycznym
przedsiębiorstwa,
➔
łatwiejsze zarządzania zapasami
- dostęp do informacji i bieżących stanach, rezerwacjach, zamówieniach.
➔
szybszy przepływ i dostęp do informacji
- bez udziału i dodatkowego zaangażowania personelu,
➔
korzystanie ze zweryfikowanych danych,
wprowadzanych i sprawdzanych przez wszystkich pracowników,
➔
praca on-line pomiędzy oddziałami, partnerami.
➔

Programy „jednomodułowe”


Invoicer

- pozwala na wystawianie faktur VAT.
Bezpłatny



Personel

- służy do rozliczenia płac, kadr, rejestracji czasu
pracy.



Sekretariat

- dzięki programowi wszystkie pisma przychodzące i wychodzące,
faksy i dokumenty są dostępne w jednym miejscu.

Programy „jednomodułowe”


Magazyn

- program służy do rozliczania gospodarki magazynowej.
Umożliwia:
•
fakturowanie,
•
prowadzenie rejestrów VAT,
•
rozliczanie należności i zobowiązań,
•
pracę z wieloma magazynami.



KPR

- program służący do prowadzenia podatkowej książki
przychodów i rozchodów oraz do rozliczania podatku VAT.
Pozwala na:
•
fakturowanie,
•
prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
•
rozliczanie należności i zobowiązań,
•
wystawianie not odsetkowych.

Kontakt
➔

siedziba: ul. M.C. Skłodowskiej 12d/3, 41–819 Zabrze

➔

biuro handlowe: ul. ks. Pawła Pośpiecha 23,
41-800 Zabrze

➔

tel. (032) 278 – 66 – 65

➔

kom: +48 601 44 65 00

➔

e – mail: madar@madar.com.pl

➔

http://madar.com.pl/

