: radquote
Inteligenta wycena blach

Radquote jest programem do wycen. Pozwala szybko i prosto
tworzyć wyceny części z blach i elementów, które następnie należy
zamówić. Daje pełny podgląd kosztów podzielonych na
poszczególne procesy. Umożliwia tworzenie własnych raportów
i przesyłanie profesjonalnych wycen na potrzeby analiz. Opcje
zarządzania klientami oraz powiadomienia pozwalają śledzić
aktywne wyceny i odnotowywać zamówienia zakończone sukcesem.
Zarządzanie wycenami

Elastyczna kalkulacja kosztów
Radqoute zawiera zestaw standardowych kalkulacji
kosztów dla operacji takich jak: zużycie materiału,
cięcie laserowe, wykrawanie, gięcie, spawanie,
malowanie, szlifowanie, wiercenie, nitowanie,
podwykonawstwo
i montaż. Wszystkie te operacje mogą być
modyfikowane oraz możliwe jest dodawanie
nowych, tak aby spełnić określone wymagania.
Zawarte są również operacje na poziomie wyceny
takie jak koszty transportu czy analizy.

Szybko i elastycznie podczas negocjacji
Radquote zapewnia pełny podział kosztów, więc
możliwe jest zobrazowanie obszaru, który
najbardziej ma na nie wpływ. Podczas negocjacji
można szybko ustawić własne marże i przeliczyć
kalkulacje w celu osiągnięcia ceny sprzedaży
zachowując kontrolę nad kosztami.

Profesjonalne raporty i kosztorysy
Radquote używa wydajnego silnika do
generowania profesjonalnych raportów
i kosztorysów. Radquote zawiera zestaw
standardowych kosztorysów, które mogą być
szybko dostosowane do danej branży, ponadto
można dopasować takie elementy jak logo,
dodawać swoje własne układy i raporty.

W przypadku problemów można ustawić datę
powiadomienia i dodać odpowiednie notatki.
Zarządzanie kolejnymi wycenami jest bardzo
intuicyjne, jeśli wycena została zaakceptowana lub
odrzucona, można zaznaczyć to w wynikach
i używać w miesięcznych raportach i analizach.

Wykorzystanie możliwości RADAN-a aby
uzyskać dokładniejsze wyceny
Używając mocy pakietu RADAN, produkty takie jak
Radquote są wyjątkowe, szybkie i bardzo dokładne,
wystarczy tylko kilka kliknięć a dokładne wyceny
pozwolą rozwinąć biznes.
Dodatkowo możliwe jest użycie RADAN-a 2D
i 3D CAD/CAM, aby stworzyć dokładną geometrię
do obliczenia parametrów takich jak długość
profili i obszarów części. Elementy
z RADAN-a mogą być nałożone na blachę, aby
uzyskać dokładne zużycie arkusza z podziałem na
odpad i koszt materiału wykorzystanego na dane
elementy, tak samo jak obróbka może być
wykorzystana do obliczania czasów
cięcia i kosztów narzędzi.
Radquote wykorzystuje wszystkie te
informacje dając lepszą kontrolę nad
marżami.

Łączność z ERP
Radquote łączy się również płynnie
z większością systemów ERP, co oznacza, że jeśli
cena materiałów wzrośnie w systemie ERP,
Radquote wykorzysta tą informacje.
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