
 

 

Standartinio modulio SALESMAN funkcionalumai: 

 
 

Nr. PAVADINIMAS APRAŠYMAS 

1 Kliento informacija 
Dienos planas - įvedamas į buhalterinę programą; informaciją vadybininkas mato savo 

įrenginyje (kartą per dieną, per savaitę, kelis kartus per savaitę, mėnesį ir t.t.) 

2 Kliento informacija Galimybė matyti sekančių dviejų savaičių paskirtas užduotis pagal pasirinktą dieną 

3 Kliento informacija Galimybė matyti šiandienos lankytinų klientų sarašą 

4 Kliento informacija Galimybė peržiūrėti šiandienos aplankytus ir dar numatytus aplankyti klientus 

5 Kliento informacija 
Detali kliento informacija (rekvizitai, adresas, telefonas). Automatinis skambinimas 

tiesiogiai klientui, Google MAPS aplikacija 

6 Kliento informacija Kredito kontrolė 

7 Kliento informacija Kredito atąskaita 

8 Kliento informacija Galimybė peržiūrėti neapmokėtas sąskaitas, pradelstų dienų skaičius 

9 Kliento informacija Apsilankymo trukmė 

10 Kliento informacija 
Įrašyti informaciją apie klientą (kiekvieną kartą programoje pasirinkus klientą 

informacija bus priminta) 

11 Kliento informacija Peržiūrėti neaplankytus klientus 

12 Prekė Prekių likutis sandėlyje (duomenų vėlavimas ~ 15 min) 

13 Prekė Vadybininkas gali pats sukurti prekių grupę pagal pasirinktą klientą 

14 Prekė Trūkstamų sandėlyje prekių sąrašas 

15 Prekė Ieškoti prekės pagal pavadinimą, kodą, barkodą 

16 Prekė Pagrindinė prekės informacija 

17 Prekė Suteikti prekei nuolaidą 

18 Prekė Pakeisti prekės kainą 

19 Prekė Dežių ir palečių  informacija 

20 Prekė Prekės statusas (top, akcija, trūkumas sandėlyje) 

21 Prekė Prekių kainininkas 

22 Prekė Fiksuotas asortimentas pagal prekių grupes 

23 Prekė Prekių sarašas pagal ankstesnį įvykdytą užsakymą 

24 Prekė Prekių grupės pagal klasifikaciją (pvz. šaldyti produktai, nešaldyti) 

25 Prekė Prekės nuolaidos kontrolė 

26 Prekė Priskirti vadybininkams skirtingas prekių grupes 

27 Užsakymas Išsaugoti užsakymą ir atlikti jo koregavimus prieš išsiunčiant 

28 Užsakymas Paskutinių 6 užsakymų istorija 

29 Užsakymas Atlikti kopiją ankstesnio užsakymo 

30 Užsakymas Skanuoti prekes, nuskanuotas prekes perkelti į užsakymą 

31 Užsakymas 
Pasirinktos prekės paskutinis įvykdytas pardavimas (kiekis, data, laikas, dokumento 

numeris) 

32 Užsakymas Detali prekės informacija (kodas, barkodas, likutis sandėlyje) 

33 Užsakymas Užsakymui pridėti komentarą 

34 Užsakymas 
Išsiuntus užsakymą galimybė gauti iš buhalterinės programos patvirtinimą, kad 

užsakymas priimtas 

35 Užsakymas Priskirti užsakymui pristatymo datą ir laiką 

36 
Duomenų 

perdavimas 
Išsiųsti užsakymą 

37 
Duomenų 

perdavimas 
Išsiųsti užsakymą vėliau (pvz. esant ne ryšio zonoje) 

38 Duomenų Išsiųsti keletą užsakymų vienu metu 



 

Nr. PAVADINIMAS APRAŠYMAS 

perdavimas 

39 
Duomenų 

perdavimas 
Dienos raportas - išsiųsti ataskaitą apie pastarųjų dienų veiklą 

40 Kiti Automatinis sistemos atnaujinimas 

41 Kiti Galimybė paruošti grąžinimo dokumentą (gražinimas - perkainavimas) 

42 Kiti Išsiųsti komentarą jeigu klientas buvo aplankytas tačiau neatliktas užsakymas 

43 Kiti 
Galimybė prisijungti prie kito vadybininko klientų ir vykdyti užsakymus (pvz. 

naudojamas pavadavimo metu, kai atsakingas asmuo atostogauja) 

44 Kiti Einamojo mėnesio pardavimų statistika (vaizduojama grafike) 

45 Kiti Kalendorio sinchronizacija - programa primins apie įrašus kalendoriuje 

46 Kiti 
Atlikti nuotrauką ir išsiųsti į serverį (nuotraukoje bus patalpinta informacija: 

parduotuvės pavadinimas, data, laikas, vadybininko vardas, komentaras) 

47 Kiti Matyti ateinančių dienų orų prognozes, orus susieti su prekių grupėm 

48 Kiti Konfigūruoti prekių sąrašo atvaizdavimą pagal savo poreikius 

49 Kiti 
Programos valdymas įvairiomis kalbomis (lietuvių, estų, latvių, rusų, anglų, suomių 

kalbos) 
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