Estonian-warehouse.com laoprogrammide ülevaade

Programmi üldinfo
Laoprogrammi või -mooduli nimetus Tarkvara Balanss + moodulid LADU ja OST-MÜÜK katavad allpool
nimetatud funktsioone
Ühilduv baas- või majandustarkvara Tarkvarad Balanss + ja RV-SOFT- mõlemas moodulid HANKIMINE,
AUTOTEENINDUS, PEARAAMAT, KAUPLUSE KASSA jm. Ühilduvus
TELEMA, HansaRaama-ga
Programmi sihtgrupp
Hulgiladu, pealadu filiaalidega, tavaladu, tootmisettevõte, kauplus. Ostu- ja
müügimeeskond, laotöötajad, raamatupidaja.
Programmi kasutuskeel
Kasutajaliides on eesti või inglise keeles. Andmete sisestusel, raportites veel
kirillitsa tugi.
Programmi arendustegevused
Programmi arendus toimub Eestis.
Kasutajate arv
Kasutajate arvu piirab ostetud töökoha-litsentside arv.
Valmisraporteid
Valmisraporteid LADU moodulis 31, OST-MÜÜK moodulis 37 jne. Igal
raportil on 2-4 valikuboksi ühe või mitme kliendi, tootgrupi jms. valimiseks ja
rida parameetreid, mis annavad igast raportist 2-10 erinevat varianti. Sobiva
variandi salvestab kasutaja edaspidiseks oma pealkirja alla.
Artiklite arv süsteemis (max) ja ABC Artiklite arv ei ole süsteemis piiratud, tava kaubakood on 13 sümbolit pikk.
jaotus
ABC-analüüs on olemas.
Laoprogrammi või -mooduli lühitutvustus
OST-MÜÜK genereerib LADU-mooduli andmebaasi ostu- ja müügiarvete saatelehed. Kauba omahinna arvestus
toimub reaalajas kaalutud keskmise või partii meetodil - kaubamüügi kasumi/kahjumi seis on igal hetkel olemas.
Võimalik kuni 99 ladu. Lisaks kaupade laoseisule koguses ja rahas ka nn vaba koguse arvestus tarnijatelt tellitud
ja klientidele reserveeritud koguste alusel (tellimused OST-MÜÜK moodulis). Inventuuri, kaupade kuluks, laost-lattu
kandmise protseduurid. Arved, ettemaksed, võlg tarnijatele, nõuded klientidele.
Laoprogrammi detailne info (Moodulid)
Toodete haldamine

haldamine
Scanneri ja laotöötajate töö

Kirjeldused Toote-kaartidel: tootegrupp, allgrupp, kaubakonto jm.. Otsing
toote-, tehase-, EAN-koodi, toote nimetuse järgi. Kuni 99 hinnakirja.
Tootegrupi ja kliendi allahindlused. Asenduskoodid.
Kirjeldused Firma-kaartidel: firma rühm, grupp, võla/nõude-, ettemakse
kontod jm.Otsing firma koodi, nime järgi.Kliendipõhised hinnakirjad,
allahindlused, krediidipiir, agent, viitenumber jm.
Skanneri tugi. Tugi pihuarvutiga saatelehe komplekteerimiseks.

organiseerimine
Lao(riiuli)kohtade haldus / Layout

Komplekteerimislehed.
Asukoha-mõiste (riiuli)kohanumbri salvestamiseks. Komplekteerimislehed,

Kliendi ja hankija andmete

laoseisud laotöötajale asukohtade järjestuses.

Varude planeerimine ja jälgimine

Ostutellimuste käsitlemine
Kaupade vastuvõtt

Terminali lahendus (asukohale ja
aktiivide täitmine)
Kliendi tellimuste komplekteerimine

Varunormide genereerimine müügi, tarneaja, laonormi alusel. Tarnijatele
hanketellimuste autom.koostamine varunormide või klienditellimuste põhjal.
Tellitud, kinnitatud, täidetud ostutellimused, arveks tehtud, tasutud summa,
võlg ja ettemaks tarnijale. Hangete jälgimine.
Ostutellimuse poolitamine saabunud ja saabumata koguste alusel või
järelhanke vormistamine. Skanneri tugi. Lao sissetulek, ostuarve, võlg
tarnijale.
Kauba-terminali võib kajastada ühena mitmest laost.

Kliendipõhised müügihinnad, allahindlused.Tellimuse poolitamine laos
olemasolevaks ja tarnijalt tellimist vajavaks kaubaks, edasi hanke
genereerimine, komplekteerimine saabunud kaubaga.
Müügimehe mobiilne töökohtl
Tugi pihuarvutile. Sülearvuti vm. arvuti üle terminalserveri.
Elektroonsed arved
Arvete, tellimuste automaatne meilimine PDF või XML-formaadis. Klientide
meilinduse haldamine.
Väljastuse moodul
Arve kliendile loob ka ladude saatelehed - ühe arve kaubad võivad olla eri
ladudes. Saab teha ka enne saatelehed, hiljem arve või n.kuu lõpus
koondarve mitmest saatelehest. Skanneri tugi.
Aluse tunnused automaatsed (ID
Saabunud või lao kaubakogustele etikettide, ribakoodide trükk kliendile
külge)
sobiva kujundusega.
Inventuuri moodul
Inventuur kogu laoseisule või valitud tootegrupile, kaupadele. Skanneri tugi.
Sisselugemine failist (pihuarvuti tugi).
Transpordi ringide planeerimine
Koormaleht vedajale mitmest saatelehest.
Kaubaväljastus ja autojuht
Pakitud kaubal kleeps tellimuse numbri vöötkoodiga, skanner. Koormaleht
scanneriga töö
vedajale.
Tagastuste käsitlemine
Kreeditarve või negatiivne kaubakogus arvel.
Kliendireklamatsioonide käsitlemine Ei.
Aruandlus ja raportid
Eri vaated laoseisust, laokäibest, ostu-, müügitellimuste seisust, hankimisest,
realiseerimisest, võlast tarnijatele, klientide maksmata arved, laekumised,
tasumised, ettemaksed. Ka välisvaluutas.
Riistvara nõuded ja programmi sobivus/valmidus
Side
On-line töö võimalus
Mäluga/Mäluta
Töökohad - mobiilne/statsionaarne
Kohaldatav erinevatele
programmidele
Serveri nõuded
Vöötkoodi tugi (skanner)
RFID valmidus
Voice Picking valmidus
EDI - ühildavus

Kaabelvõrk, WIFI.
Läbi terminalserveri
Mobiilne: pihuarvuti, laptop ja terminalserver.
Baasiks on majandustarkvara Balanss+, töötab ka koos tarkvaraga RV-SOFT.
näiteks Windows Server 2003, min 2G RAM, Xeon Dual Processor 2GHz,
Scasi kõvakettad, RAID kettasüsteem
Skanneri tugi vöötkoodi lugemiseks olemas. Ka vöötkoodi trükk.
Ei
Ei
Ei. Kasutame XML, ka TXT, DBF formaate tellimuste ekspordiks, impordiks.

Programmi pakkuja kontaktandmed
Ettevõtte nimi
Interneti aadress

RV-SOFT OÜ
www.rvsoft.ee

E-mail
Kontaktisik
Telefon
Mobiil

rvsoft@rvsoft.ee
Eve Laal, eve@rvsoft.ee
6718280, 6718281
5182839

Lisainfo programmi kohta (vabas vormis 4-5 lauset)
Firma RV-SOFT OÜ on loodud 1991 aastal. Aastani 1998 toimus dos-põhise tarkvara RV-SOFT arendus,
edasi sellega ühilduva windows-põhise tarkvara Balanss+ arendus ja müük. Tarkvara Balanss+ sisaldab
lisaks müügisüsteemile ka panga ja kassa ning palga, personali, maksude, põhivara, töövahendi
mooduleid ning veel 12 lisamoodulit. Oleme täitnud ka eritellimusi - konkreetse kliendi töökorraldusele
sobivaid protseduure, raporteid. Meie tarkvarad on Eestis kasutusel juba 17 aastat, tarkvara
Balanss+ on nende aastate töö, kogemuse ja klienditeeninduse tulemus.

