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Panel managera to pakiet zestawień, analiz i 

sprawozdań niezbędnych w monitorowaniu rozwoju i 

kondycji każdej firmy. Narzędzie to zostało 

zaprojektowane, przetestowane oraz wdrożone w 

firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.  

 

Aplikacja skierowana jest do osób piastujących 

stanowiska kierownicze, wymagające pilnego dostępu 

do danych w trybie On-line, ich analizy i odpowiedniej 

prezentacji. Użytkownikami systemu są firmy na terenie 

kraju oraz ich oddziały zagraniczne.  
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Business Net 

Dokumenty  

 
info 

ERP 

• wnioski urlopowe 

• delegacje 

• wnioski zaliczkowe 

 

• stan urlopu  

• statystyka 

godzin pracy 

• Analizy i Audyty 

• Szkolenia 

Dane w raportach sprzedaży prezentowane są w formie graficznej jak i 

tabelarycznej. Mechanizm obliczeniowy obsługuje wiele płaszczyzn grupowania i 

publikacji danych, które mogą być w prosty sposób wyeksportowane do excela. 
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Raporty sprzedaży prezentują wyniki sprzedaży w podziałach regionalnych, grup 

towarowych, zespołów handlowych, itp. 



Raport  

Pakiet raportów porównujący wyniki sprzedaży, kosztów produkcji w różnych 

okresach analiz. Analizy porównują dane wartościowo i ilościowo oraz prezentują 

procentową zmianę +/-: 

- rok do roku  - kwartał do kwartału 

- miesiąc do miesiąca - dzień do dnia 



Analiza  

Prezentacja stanu i szczegółów należności, zobowiązań oraz  prognozowanie ich 

uregulowania. System dodatkowo wyposażony jest w operacyjny mechanizm 

informowania, monitowania i windykacji należności.  



Analiza  

Dane handlowe i produkcyjne podlegają 

wielopłaszczyznowej analizie w układzie wg: 

- grup towarowych (11 płaszczyzn); 

- regionów, zespołów sprzedaży; 

- utraconych szans sprzedaży; 

- i wiele innych wg potrzeb operatorów. 

 

 



Analiza  

Analizy sprzedaży prezentują szczegółowe dane w odniesieniu do dnia 

analizy. Zestawienia porównują sprzedaż i porównują go do analogicznego 

dnia np. rok/miesiąc temu i do planu sprzedaży w układach wg 

województw, państw, regionów, handlowców, towarów, itp. 

 



Analiza  

Ranking umożliwia szczegółową analizę potencjału handlowego obszaru, regionu, 

województwa i handlowca. System wyposażony jest w mechanizm aktualizacji 

danych rejestrowych kontrahentów z bazy Regon prowadzonej przez GUS. W 

prosty sposób managerowie monitorują ilu nowych kontrahentów zarejestrował 

handlowiec lub jakie działania handlowo-marketingowe wykonał z konkretnym 

kontrahentem. 



Salda kont  

Managerowie firmy mogą 

mieć dostęp On-line do 

odpowiedniego zestawu 

kont księgowych bez 

dostępu do licencji 

systemu księgowego.  
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W trybie ciągłym 

poszczególni kierownicy 

produkcji, sprzedaży oraz 

członkowie Zarządu mogą 

analizować koszty 

produkcyjne konkretnej 

partii produkcyjnej. 

 

Analiza prezentuje 

poszczególne koszty 

surowców, półproduktów, 

opakowań oraz kosztów 

pracy.  

Kalkulacja prezentuje 

także udział % i kwotowy 

pozycji kosztowej na 1 

sztukę wyrobu. 



Planowanie  

W wyniku wieloletniej współpracy z 

naszymi klientami opracowaliśmy kilka 

mechanizmów półautomatycznego 

planowania produkcji. 

 

 

System oszacowuje aktualne i 

prognozowane zapotrzebowanie 

poszczególnych wyrobów.  

Sugerowany plan produkcji obliczany jest 

na podstawie stanów magazynowych, 

rzeczywistej i prognozowanej ilości 

zamówień sprzedaży oraz rotacji 

okresowej lub sezonowej sprzedaży. 

 

Równocześnie system wyposażony jest 

w generator zleceń produkcji kolejkujący 

zadania w układzie linii i gniazd 

produkcyjnych. 

 



 Dziękujemy i zachęcamy  

do kontaktu 

office@bnet.com.pl 
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