Kompletní příprava dat pro katalogy
a E-Shopy přímo v podnikovém IS

Využíváte k prodeji tištěné či
elektronické katalogy?

Prodáváte zboží prostřednictvím
E-Shopu?
Potřebujete si předávat data s
obchodními partnery?

Urychlení a zjednodušení přípravy dat
pro produkci katalogu či elektronickou
výměnu.

Katalog,
Master Data
Management

Snížení nákladů spojených s přípravou
podkladů pro tiskárnu.

Snadná aktualizace informací a
přehled kompletnosti.

Správa veškerých dat v jediné databázi.
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Dynamic
Manufacturing

Zefektivněte veškeré činnosti související se zpracováním
katalogových dat - pořízení, kontrola, kompletace,
certifikace v souladu s přístupovými právy.
Využijte účinný nástroj pro automatizovanou správu
katalogových dat v jediné databázi přímo ve vašem
podnikovém informačním systému.
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Řízená dokumentace
pro SharePoint

Microsoft
Dynamics CRM
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Allium Katalog
Allium Katalog je rozsáhlý katalogový systém, plně
integrovaný v podnikovém informačním systému,
umožňující automatizovanou i ruční správu katalogových
dat (kmenová data, obrázky, nákresy, popisky, texty,
struktura).

• Všechna data jsou pořízena pouze jedenkrát a udržována v jediné databázi.
• Podpora průmyslových standardů (BMEcat, Datanorm,
eCl@ss, Proficl@ss, ETIM)
• Podpora importů a exportů katalogových dat.
• Správa klíčových slov - tvorba rejstříků.
• Definice vlastností a technických parametrů zboží.

Je tvořen samostatnými moduly, které svou funkčností
pokrývají správu kmenových dat, prodejní a dodavatelské
katalogy, e-katalog a integrační server.
Allium Katalog umožňuje přímo v podnikovém
informačním systému kompletně zpracovat obsah i
strukturu katalogu a připravit jej pro grafické zpracování
v prostředí Adobe InDesign a tisk. Allium Katalog
poskytuje data pro definici obsahové náplně E-Shopu či
elektronickou výměnu dat s partnery.

Katalog je certifikován pro Microsoft Dynamics.
Tato certifikace dokládá, že řešení splňuje nejvyšší standardy společnosti Microsoft pro implementace Microsoft
Dynamics, a že produkt:

Zajímavé vlastnosti
• Možnost evidence katalogových dat v přehledné
struktuře (kmenová data, obrázky, nákresy, popisky) ve
známém prostředí.
• Plná integrace v Microsoft Dynamics NAV - katalogová
data jsou uchovávána a spravována přímo v
podnikovém informačním systému.
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• byl vyvinut certifikovaným a renomovaným nezávislým
tvůrcem softwaru.
• byl testován pro bezproblémovou integraci s Microsoft
Dynamics.
• je využíván a doporučován jinými společnostmi.
• je spolehlivý, rychle implementovatelný a snadno
udržovatelný.
• je náležitě podporován a
chráněn.
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