
E L E M E N T Y  T W O J E G O  S U K C E S U

BROSZURA INFORMACYJNA 

AVOCADO Soft to modułowy system do obsługi przedsiębiorstwa.

Z jego pomocą zoptymalizujesz procesy biznesowe zachodzące w

Twojej firmie. 

 

Dzięki odrębnym modułom możesz skorzystać z systemu na tych

płaszczyznach, których potrzebujesz. AVOCADO Soft zapewnia

zwiększenie ich efektywności, dzięki dostosowaniu systemu do

rzeczywistych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.



z systemami ERP (Comarch: XL, Optima), Subiekt GT

System typu WMS do kompleksowej obsługi procesów magazynowych.

Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania, zarówno w procesach

magazynowania towarów własnych, jak i w magazynach usługowych.

Posiada gotowe integracje:

Web api umożliwiające integrację z dowolnym systemem zewnętrznym

Integrację z kolektorami danych i czytnikami kodów 

Integrację z systemami firm kurierskich i spedycyjnych

Aplikacja do automatycznego generowania listów przewozowych, integrująca
systemy ERP i e-commerce z systemami firm kurierskich i spedycyjnych.
Posiada wbudowane integrację z wieloma systemami: Comarch Optima,
Comarch XL, Comarch Altum, SAP Business One, Subiekt GT, Subiekt Nexo,
Sello, Sage Symfonia, Enova 365, Asseco WF-Mag oraz systemami e-
commerce: Prestashop, Magento, Shoper i Allegro.

Shipping posiada także rozszerzenia: Shipping.Integracje, Shipping.eDokumenty,
Automatyczna.Wysyłka, Shipping.CMR.

MÓZG TWOJEGO MAGAZYNU

WYSYŁKI - TO PROSTE!

integrację z Allegro

integracje z Shoper i Magento



Więcej informacji udziela nasz Dział Handlowy pod nr tel. 12 345 02 56

lub pod adresem: sprzedaz@avocadosoft.pl

Aplikacja do zarządzania obiegiem dokumentów wychodzących z

przedsiębiorstwa. Zapewnia automatyzację wysyłek e-dokumentów takich jak

faktury, raporty, noty windykacyjne etc. oraz kontrolę wysłanych dokumentów.

Integrator niezależnych systemów i aplikacji. Jeśli posiadasz systemy, które
chciałbyś połączyć, aby równocześnie korzystać z ich zasobów, to
potrzebujesz rozwiązania Jinni. Umożliwia ono automatyczną wymianę
danych pomiędzy aplikacjami. Integruje np. oprogramowanie dedykowane z
systemami ERP, ecommerce czy CRM, takimi jak np: Comarch XL, Comarch
Optima, SAP etc.

ZARZĄDZAJ DOKUMENTACJĄ WYCHODZĄCĄ

Dzięki niemu masz możliwość automatyzacji dowolnych procesów w firmie.

Najważniejsze korzyści:

skuteczne zarządzanie obiegiem dokumentów i kontrola ich wypływu
z przedsiębiorstwa

komunikacja różnymi kanałami email, web push, sms

intuicyjne zarządzanie szablonami wysyłanych wiadomości

generatory załączników PDF, CSV, TXT w oparciu o różne źródła danych

INTEGRATOR SYSTEMÓW


