Cosima SMB - ASP
- ditt eksterne kontor !
Cosima ble etablert i 1990 som tilbyder av en
ny generasjon administrative IT lø
løsninger. Må
Målet er å
fokusere på
på din virksomhets virkelige verdikjeder samt
ressursene som forvalter disse. Cosima SMB er utviklet
for å effektivisere alle dine forretningsprosesser og
gi hver ansatt og kunde ønsket informasjon.

Cosima SMB – ASP
er markedets mest
effektive totaltotalløsning for SMB
selskaper der hele
kontoret er eksternt!

SMB & ASP
Felles for små
små og mellomstore
bedrifter er lav bemanning
kombinert med krav til hø
høy
effektivitet. De ansatte trenger
rask tilgang til riktig informasjon.
Utfordring
De fleste virksomheter har viktig
informasjon spredt rundt i diverse deldelsystemer. Det tar derfor lang tid å
finne informasjon om kunden eller en
ordre som etterspø
etterspørres. I tillegg er
drift av datamaskiner og hå
håndtering av
disse ivaretatt med begrenset
kompetanse og interesse.

Alle kundeopplysninger ett sted !

Cosima SMB tilbys nå
nå også
også som eksternt
kontor med med tillegg av MS Office og EE-post
i en samlet integrert totallø
totalløsning. Brukere finner all
kundeinformasjon i enkle dialoger som gir oversikt over
alle hendelser, historikk og aktuell status. Samtidig vises
kundens avtaler med din virksomhet og dermed hvilke
verdkjeder som er aktive.

Løsning
Cosima SMB - ASP for din bedrift og
dine ansatte 99,9 % oppetid for dine
datasystemer. I tillegg få
får du all
informasjon om kunden i et oversiktlig
vindu. Kundens tilknytning til dine
verdikjeder vises sammen med alle
detaljer, så
så vel overordnet status, som
transaksjonshistorikk. Dermed kan den
enkelte saksbehandler behandle
optimalisere kundekunde-behandlingen.
behandlingen.
Kanskje har du et spesialtilbud som
passer?
Ta kontakt
Tar du kontakt med oss i dag, kan vi
love deg at du ikke vil angre. Vi mener
bestemt at vå
våre lø
løsninger kan må
måle
seg med hvem som helst. Ring oss på
på
telefon 67 56 63 30 for en
Uforpliktende samtale.

Cosima ASP er lø
løsningen hvor du kan jobb hvor som
helst og nå
når som helst bare du har Internett forbindelse.

Cosima as, Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu
www.cosima.no

Hvorfor Cosima SMBSMB-ASP ?
Cosima er et av de fø
første programvarehus som
har utviklet et totalssystem for SMB markedet. Det
har alle de viktige modulene som kunde/salgsoppfø
kunde/salgsoppfølging,
regnskap, ordre, lager og faktura. Dette gjø
gjør at alle data
er samlet ett sted og tilgjengelig for alle som har definert
lovlig aksess. En kunde er registrert ett sted og ved
behov kan en bruker enkelt se kundens nø
nøkkeltall
samt om kunden er en god betaler eller ikke.
Cosima SMB - ASP er optimal for virksomheter med
ambisjoner og som ikke ønsker å møte flaskehalsene nå
når
ordremengden dobles eller kanskje eksport blir
aktuelt med nye krav til valuta.

Hva er et MALMAL-system?
Våre kunder har erfart hvor viktig et
administrativt system er. De har selv
følt behov for små
små og mer omfattende
systemendringer, men væ
vært lå
låst til
sitt system. En KomponentKomponent-Mal er
100% eller 7070-90% ferdig, avhengig
av kundens behov. Med vå
våre effektive
verktø
ø
y,
basert
på
å
Microsoft
standarder,
verkt
p
gjø
gjøres tilpasningene på
på minutter hvor
det normalt tar dager og uker. Vi tilbyr
våre kunder alternativer som alle gir økt
produktivitet, med økt frihet for spesialspesialtilpasninger for å ivareta spesielle behov.

Cosima SMB; Alternativ I
- leveres som standardpakke for SMB :
- Eget valg om intern/ekstern drift !
 Fri definering av produkter/verdikjeder

 Cosima Økonomi (regnskap)
 Cosima OLFI (Ordre/lager/faktura)
 Cosima CRM (kunde og salg)





spø
spørring på
på alle felter og bilder
innebygd rapportering/batch
OLE/2 stø
støtte (integrering m/ 3.part.)
Eget valg server/dialog/SQLserver/dialog/SQL-db

Cosima ERP; Alternativ II
- leveres i ønsket bransjelø
bransjeløsning :
(Handel, Industri, Forsikring, Medlem)
 Cosima Økonomi (regnskap)
 Cosima OLFI (Ordre, lager, faktura)

 Cosima CRM (kunde og salg)







Uavhengighet til EDBEDB-teknologi !
Velg selv teknologi :
* WindowsWindows-versjon etter behov og/eller Internett
* Intern eller ekstern drift
* Database: SQL Server, Sybase, Oracle, Informix,
DB2, ODBC m.fl

Tilleggsmoduler :
Cosima MPS (Produksjonsstyring)
Cosima WebPortal (Internett aksess)
Cosima Analyse (Grafiske analyser)
Cosima Lø
Lønn (lø
(lønns & personal)
Cosima Skade (skade/besiktigelser)
Cosima WebShop

Cosima MAL; Alternativ III
- som ERP, men kundetilpasses
(Handel, Industri, Forsikring, Medlem)
 Spesialtilpasser standardversjon for
aktuell bransje til kundens behov.
 Optimaliserer/utvikler verdikjeder
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