Edita

Edita miluje prodejní data –
sbírá je a přepisuje za vás

Co vám Edita přinese?
	Zbaví vás zbytečné práce: skončí ruční přepisování z hlášení prodejů
vašich knih.
	Na rozdíl od lidí nedělá chyby a hotovo má za pár sekund.

Jak Edita funguje?
	Edita dokáže číst hlášení prodejů od distributorů či knihkupců, vlastní
vydané faktury i reporty z e-shopu a přepisovat je do souhrnné
tabulky prodejních dat.
	Hlášení mohou být v jakémkoli formátu: PDF, XLS, CSV
nebo i přes API.
	Příchozí hlášení jednoduše předáte Editě (e-mailem nebo přes
prohlížeč) a ona už z nich data (prodané kusy knih i utržené částky)
spolehlivě přepíše do souhrnné tabulky.

	Co je pro její
nasazení potřeba?
	Stačí nám předat vzory hlášení a faktur,
aby se je Edita naučila číst.
	Edita se neinstaluje, ovládáte ji ve
webovém prohlížeči.

Podrobnější představení
Kdo je Edita?
Edita je nástroj pro sběr a zapisování prodejních dat. Ne každé
nakladatelství pracuje se specializovanými účetními systémy, které jsou
často velmi složité či nákladné. Edita sama a bezchybně přečte všechna
hlášení od distributorů a knihkupců, včetně vlastních vydaných faktur
a reportů z e-shopu. Následně je přepíše do souhrnné tabulky.

Jak pak tabulku od Edity využiju?
Souhrnná tabulka, kterou systém exportuje ve formátu XLSX či CSV,
poslouží jako vynikající základ pro další práci s prodejními daty. Lze ji
použít pro statistické výpočty i jako podklad pro fakturaci. Zároveň si
Edita velmi dobře rozumí s naší aplikací Miluška, která má na starosti
automatické zpracování honorářů.

Hlášení mi chodí v různých formátech
Odlišné formáty reportů nejsou pro Editu žádný problém. Poradí si se
všemi běžnými typy, jako např. PDF, XLSX či CSV, ale klidně také s API.
Jakmile ji s pomocí našeho vývojáře jednou nastavíme, vše probíhá již
automaticky. Hlášení lze Editě posílat přímo e-mailem, nebo je nahrajete
do webové aplikace.

Co všechno umí Edita zapsat?
Aplikace se přizpůsobí vašim potřebám. Kromě prodaných kusů a tržeb
dokáže do tabulky zapsat jakékoliv údaje, které potřebujete z reportů
evidovat. Sesbíraná data mohou být ve výsledné tabulce členěna např. dle
jednotlivých prodejních kanálů, období a formátu (papírová kniha, e-kniha
a další).

Tituly mi často chodí s různými názvy,
co s tím?
Běžně se stává, že stejný titul zaznamenává distributor pod jiným, lehce
odlišným názvem. Výsledkem je pak více podob názvů, které mohou
způsobovat zmatek. Edita umožňuje párování knih, kdy bez problému
všechny tituly zařadíte správně. Pokud se tedy v reportech objevují např.
i podtituly, slevy nebo jiné přípony, Edita pracuje jen s názvem, který si
zvolíte. Párovat můžete dle názvu, evidenčního čísla či ISBN.

Knihy v tabulce potřebuji specificky
řadit, není to problém?
Edita se vám i v tomto
ohledu plně přizpůsobí.
Stačí kliknout na záložku
„Změna pořadí knih v
exportu“ a následně tituly
libovolně uspořádáte dle
vlastní potřeby (názvu, data
vydání, důležitosti apod.)

Uvidí někdo moje data?
Vaše data jsou u Edity v bezpečí. S aplikací pracujete pouze vy a jakmile
se jednou proces nastaví, účet je k dispozici pouze vám. Samozřejmostí je
také dohoda o mlčenlivosti (NDA).

Kolik Edita stojí?
Cena Edity se skládá ze dvou částí. První je cena za implementaci (náklady
na úpravu SW na míru pro vás), druhou část tvoří měsíční předplatné
(zahrnuje aktualizace, vylepšení a technickou podporu).
Počet titulů

Měsíční předplatné

od 1

do 49

950 Kč

od 50

do 99

1 350 Kč

od 100

do 249

1 850 Kč

od 250

do 499

2 450 Kč

nad 500

individuální

Cena implementace je individuální. Pro přesný odhad je potřeba dodat:
	Seznam prodejních kanálů vašeho nakladatelství a v jakém formátu
od nich dostáváte hlášení (XLSX, CSV, PDF, API…)
	Vzor reportů z vašeho eshopu (např. export z wucommerce)
	Hlášení od všech distributorů
	Jaký je stávající počet prodávaných titulů a s jakým množstvím zhruba
počítáte do budoucna

Zaujali vás naši služebníci?
Obraťte se prosím na Zuzanu Strachotovou, která vás ráda
podrobněji seznámí s tím, jak Servantes fungují:
zuzana.strachotova@melvil.cz • +420 608 519 276

