Estonian-warehouse.com laoprogrammide ülevaade
Programmi üldinfo
Laoprogrammi või -mooduli
nimetus
Ühilduv baas- või
majandustarkvara
Programmi sihtgrupp

Ei ole hetkel seotud ühegi teise tarkvaraga. Seda on võimalik aga teha ascii failide
kujul.
Väike- ja keskmisega suurusega firma. Hulgiladu, jaemüügiladu ja tootmisladu

Programmi kasutuskeel

Eesti, vene, inglise keelne menüü keel. Aruanne ja sisestus keeleks on eesti tavaliselt

Programmi arendustegevused
Kasutajate arv
Valmisraporteid
Artiklite arv süsteemis (max) ja
ABC jaotus

Ainult eestis
Piiranguteta
200-250

Majandustarkvara RAMIX

999 999 999

Laoprogrammi või -mooduli lühitutvustus:
Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline ja summaline arvestus ühes või mitmes laos. Kaupade ja materjalide kuludesse
kandmine toimub kas kaalutud keskmise ostuhinna, viimase ostuhinna või FIFO meetodil. Dokumendivormid: lao
sissetuleku order, lao väljamineku order, laoleht, mahakandmise akt, inventuuri leht. Aruanded: laoseisud, objektiseisud,
laoraamat, objektiraamat, lao käibed kuupäevade, operatsioonide, klientide, objektide ja toodete lõikes, kontokäibed ja koondkäibed ladude lõikes, kaupade liikumine, ost-müük ja rentaablus, materjalide liikumine ja rentaablus, kaupade
hinnakiri, kaupade tasuvuse koond ja kasumlikkus, kaupade laopäeva jääkseis, lõppevad ja seisvad kaubad, inventuuri
nimekiri ja vahed
Laoprogrammi detailne info (Moodulid)
Toodete haldamine
Kliendi ja hankija andmete
haldamine
Scanneri ja laotöötajate töö
orgaiseerimine

Jah

Lao(riiuli)kohtade haldus / Layout

Ei

Varude planeerimine ja jälgimine

Jah/ei

Ostutellimuste käsitlemine
Kaupade vastuvõtt
Terminali lahendus (asukohale ja
aktiivide täitmine)

Jah
Jah

Jah
Jah

Jah

Kliendi tellimuste kompleteerimine Jah
Müügimehe mobiilne töökoht
Jah
Elektroonsed arved
Jah
Väljastuse moodul
Jah
Aluse tunnused automaatsed (ID
Jah
külge)
Inventuuri moodul
Jah
Transpordi ringide planeerimine
Kaubaväljastus ja autojuht
scanneriga töö
Tagastuste käsitlemine
Kliendireklamatsioonide
käsitlemine
Aruandlus ja raportid

Jah
Jah
Jah
Jah/Ei
Jah

Riistvara nõuded ja programmi sobivus/valmidus
Side
On-line töö võimalus
Mäluga/Mäluta

Raadio, Wifi, Bluetooth, GPRS, kaabel
Piisab interneti ühendusest ja Terminal tarkvarast. Töö toimub kontori Linux serveris.
Kliendile väljastakse ainult pilti.
Vaata: www.ecosoft.ee/artikkel/linux.htm

Töökohad - mobiilne/statsionaarne Kohaldatav erinevatele
programmidele
Serveri nõuded
Vöötkoodi tugi (scanner)
RFID valmidus
Voice Picking valmidus
EDI - ühildavus

Jah
Ei
Ei
Ei

Programmi pakkuja kontaktandmed
Ettevõtte nimi
Interneti aadress
E-mail
Kontaktisik
Telefon
Mobiil

EcoSoft OÜ
www.ecosoft.ee
kaido@ecosoft.ee
Kaido Rasva
6546730, 1
5270515

Lisainfo programmi kohta (vabas vormis 4-5 lauset)
Originaalse lahendusega, avatud ja paindlik kogu raamatupidamist hõlmav tarkvarasüsteem, mis sisaldab:
- üle 20 dokumendivormi ja ligi 200 aruannet sh. kõik maksuametile esitatavad deklaratsioonid
- võimaldab töötada ilma perioode ja aastaid sulgemata
- lubab kasutada kõigi lõpetatud perioodide ja aastate andmeid
- on sõltumatu kontoplaanist
- välistab vead konteerimisel
- sobib eriti hästi tootmis- ja kaubandusfirmadele
- on kasutusel peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes paljudel erinevatel tegevusaladel
- ei eelda kasutajalt raamatupidaja kvalifikatsiooni
- vastab kohalikele seadustele ja raamatupidamise heale tavale
- töötab kõigis enamkasutatavates töökeskkondades olles sõltumatu konkreetsest võrgutarkvarast
- hoolitseb ise turvakoopiate moodustamise ning andmete korrashoiu eest
- ühendab kõik komponendid omavahel reaalajas töötavaks tervikuks
- on komplekteeritav allsüsteemidega ja moodulitega ning juurdetellitavate lisamoodulitega.

