
DYNAC SIMON – skladový informačný monitor

pulz a tep Vášho odbytu teraz aj vizuálne

Nechajte Vaše údaje hovoriť! Zbierané Vašou skladovou a odbytovou evidenciou poslúžia ešte viac. Program 
SIMON pozná ich reč a otvorí bohatsvo pohľadov na predajnú aktivitu.

Manažérsky a obchodnícky pohľad

SIMON otvorí manažérsky a obchodnícky pohľad do vnútra odbytového procesu. Vaše údaje v Dynacu majú viac 
ako ste doteraz spoznali. Nikdy nebolo nájdenie najziskovejších tovarov a zákazníkov tak rýchle.

Vizuálne názorný a prehľadný – taký je SIMON. Zrozumiteľný aj v makro aj v mikro meradle (celkové i detailné 
rozbory). Môžete interaktívne rozhodovať o usporiadaní zistených údajov, vytvárať rebríčky, voliť sledované 
objekty...

SIMON si s Dynacom rozumie

Na získavanie manažérskych prehľadov 
nemusíte zadávať žiadne základne odbytové 
štatistiky. Všetko si nájde SIMON sám. 
Postačí, ak mu ukážete DYNAC. Obidva 
programy sa spolu dorozumievajú a pre vás 
odpadá potreba niečo o odbyte zadávať 
znova.

Vaše prehľady môžu byť vždy aktuálne. 
DYNAC spravuje aktuálnu agendu a SIMON 
z nej pripravuje najčerstvejšie menu. 
Kedykoľvek máte predaj ako na dlani.
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Obrázok 1: Predaj tovaru v mesiacoch podľa zisku

Obrázok 2: Simon sám prenesie najnovšie údaje z Dynacu
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Najaktívnejší zákazníci
Z masy dobre 
organizovaných 
údajov Dynacu 
môže SIMON 
vytiahnuť vzácne 
a v hĺbke ukryté 
obchodnícke 
fakty – 
kto sú Vaši 
najziskovejší 
zákazníci, z čoho 
vzniká Váš zisk, 
aké sú trendy v 
chovaní 
zákazníkov a ako 
prebieha 
predajnosť 
Vašich výrobkov 
na trhu. 
Kliknutím na 
názov stĺpca sa 
tabuľka okamžite 
zoradí podľa 
neho.

Najziskovejší mesiac

Celoročný predaj 
členený do mesiacov 
a v nich tie 
najaktívnejšie tovary. 
Predajnosť tovarov 
podľa množstva, 
hmotnosti, obratu či 
ziskov. Interaktívna 
voľba zoradenia 
s bleskovým 
zotriedením. 
Príspevky tovarov do 
mesačného objemu. 
Ku tomu vždy aj 
celoročné sumáre.

Pre súčasný pohľad 
na viacerých 
zákazníkov je možné 
voliť skupiny zákazníkov. Pre skupiny zákazníkov môžete rovnako prehľadne vidieť  ich aktivity. Podobne 
môžete zakladať aj skupiny tovarov a tieto vyhodnocovať. A tiež kombinácie skupiny zákazníkov a skupiny 
tovarov. Možností je ozaj veľa.
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Obrázok 3: Polročné obraty zákazníkov podľa zisku

Obrázok 4: Tovarová skupina po mesiacoch a 1. polrok
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Najväčšie predaje tovaru

SIMON umožní nazeranie aj na jednotlivé predaje. S variabilnými možnosťami výberu sa môžete zamerať na 
konkrétne tovary, skupiny a aj zákazníkov. Pružné voľby zotriedenia ukážu najvýraznejšie predaje podľa 
množstva, obratu alebo zisku. Porovnaním s prítomnými celkovými súčtami vidno podiel najväčších predajov na 
celkovom odbyte.

Aktivita zákazníkov

Celoročné pohľady 
na aktivity zákazníka 
s členením po 
mesiacoch . 
Možnosti zoradenia 
podľa obratu, zisku 
alebo hmotnosti 
odberu. Umožňujú 
hneď vidieť, ktorí 
zákazníci robia aký 
obrat a s ktorými 
dosahujete najvyššie 
zisky. Aj ako tieto 
veličiny prebiehajú 
počas roka.

Jednotlivých 
zákazníkov alebo 
zvolené tovary môžete nechať zobraziť v ešte detailnejších pohľadoch. Od celoročných cez polročné, štvrťročné, 
mesačné, týždenné až po denné obraty a zisky. Takisto kombinované sumarizácie zvoleného zákazníka a tovaru. 
Hodnotením skupín zákazníkov (regióny, obchodné reťazce) a skupín tovarov (sortimentné a iné) môžete získať 
naraz prehľad o relevantných oblastiach vašeho biznisu.
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Obrázok 5: Detaily predajov tovarovej skupiny podľa obratu

Obrázok 6: Aktivita zákazníka za 2. štvrťok v skupine tovarov podľa zisku


