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MOBILNY HANDLOWIEC  

 

Przedstawiamy  Państwu  aplikacje  do  mobilnego  wsparcia  przedstawicieli  handlowych.  Aplikacja 
wykorzystuje  najnowsze  technologie  i  przeznaczona  jest  na  urządzenia  przenośne  takie  jak 
smartphony i palmtopy. 

JOPAL Mobilny  Handlowiec  jest w  pełni  zintegrowany  z  system  SAP  Business  One,  dzięki  czemu 
przedstawiciel handlowy ma dostęp do wszystkich niezbędnych informacji gromadzonych w systemie 
do zarządzania przedsiębiorstwem. 

Aplikacja może  również  współpracować  z  dowolnym  system  do  zarządzania    przedsiębiorstwem, 
system  sprzedażowym  poprzez  bezpośredni  dostęp  do  bazy  danych  lub  wymianę  danymi  przy 
pomocy plików wymiany danych. 

JOPAL Mobilny Handlowiec  pracuje w dwóch trybach on‐line i off‐line.  

1. Wersja on‐line bazuje bezpośrednio na bazie danych   umieszczonej na serwerze klienta, co 
pozwala  na  bieżąco  w  czasie  rzeczywistym  synchronizować  dane  pomiędzy  urządzeniem 
mobilnym  a  serwerem  bazy  danych.  Ten  typ  pracy  jest  najwygodniejszy  zarówno  dla 
handlowca  jak  i  osób  z  obsługujących  sprzedaż,  ponieważ  wszelkie  zmiany  (stany 
magazynowe,  płatności,  stan  realizacji  zamówień,  itp.)    w  systemie  do  zarządzania 
przedsiębiorstwem  są  automatycznie widoczne  na  urządzeniu mobilnym. Wszystkie  nowe 
zamówienia zatwierdzone na urządzeniu mobilnym automatycznie znajdują się na bieżąco w 
systemie do zarządzania, lub systemie sprzedaży. 
 

2. Wersja off‐line   bazuje na danych gromadzonych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Na 
początku  pracy  handlowiec  otrzymuje  z  biura  pliki  aktualizujące  jego  dane  na  urządzeniu 
mobilnym  ( kontrahenci,  indeksy materiałowe,  stany magazynowe,  rozrachunki). Pliki  te  są 
generowane  z  systemu  SAP  Business  One  lub  innego  systemu  do  zarządzania 
wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. Podczas pracy w terenie handlowiec bazuje na tych 
danych  i  gromadzi  zamówienia  na  swoim  urządzeniu  mobilnym,    po  powrocie  do  biura 
przekazuje pliki  zmówień, które  są  importowane do  systemu SAP Business One  lub  innego 
systemu do zarządzania. 
 

 

Zakres funkcjonalny: 

• Pełna oferta towarów i usług ‐ szczegółowe informacje o wyrobach 

• Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami  

• Wystawianie zamówień 

• Współpraca z wieloma magazynami  
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• Aktualne  cenniki  ‐  praktycznie  dowolna  ilość  cen,  łącznie  z  cenami  dedykowanymi  dla 
konkretnych grup kontrahentów na wybrane kategorie asortymentowe  

• Bieżące stany magazynowe  

• Kontrola  zaległości  kontrahentów  wraz  ze  szczegółami  zaległych,  nierozliczonych 
dokumentów  

• Kopiowanie dokumentów 

• Szybka  i  wygodna  praca  dzięki  bardzo  efektywnemu  mechanizmowi  sortowania  i 
wyszukiwania 

• Windykacja należności  
 
 

Korzyści biznesowe: 

• Zautomatyzowanie i usprawnienie pracy przedstawiciela handlowego 

• Szybka rekcja na zmieniające się potrzeby klientów 

• Finalizacja transakcji bezpośrednio w trakcie wizyty u klienta 

• Redukcja kosztów  ‐ nikt nie musi powtórnie rejestrować dokumentów do systemu w firmie. 
Dokument  po  wprowadzeniu  przez  handlowca  lub  sprzedawcę  w  terenie  automatycznie 
trafia do systemu w centrali 

• Bezpośredni i szybki dostęp do danych zgromadzonych w systemie SAP Business One 

• Łatwe i proste dodawanie informacji do systemu bez względu na czas i miejsce 

• Poprawa wizerunku firmy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
 
 

Wymagania techniczne: 

• Urządzenie mobilne typu Pocket PC 

• System operacyjny Windows Mobile 2003, 5, 6 

• Przykładowe urządzenia SAMSUNG I900 OMNIA, HTC Touch Diamond itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOPAL 
MOBILNY HANDLOWIEC 

 

JOPAL INFORMATYKA, ul. Narutowicza 128, 05-400 Otwock, NIP: 532-117-53-90,                                      Strona  3/5 

www.jopal.com.pl; info@jopal.com.pl; Tel.: 502579140, 502579150 

 

Podgląd aplikacji 

 

 
Wybór bazy i logowanie 

 
Wczytywanie danych – tryb off‐line 

   

 
Wybór opcji 

 
Wybór kontrahenta do zamówienia 
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Wybór indeksów materiałowych do zamówienia 

   

 
Podgląd tworzonego zamówienia 

 
Możliwość dopisania uwag 
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Ustawianie daty realizacji zamówienia 

 
Podgląd stanów magazynowych 

 


