Estonian-warehouse.com laoprogrammid

Programmi üldinfo
Laoprogrammi või -mooduli nimetus
Ühilduv baas- või majandustarkvara
Programmi sihtgrupp
Programmi kasutuskeel
Programmi arendustegevused
Kasutajate arv
Valmisraporteid
Artiklite arv süsteemis (max) ja ABC
jaotus
Laoprogrammi või -mooduli

lühitutvustus (max 10 rida)

Woodware
universaalne XML-liides võimaldab andmeid eksportida suvalisse teise
tarkvarasse
Puidufirmad ja teised mahuarvestust vajavad ettevõtted.
eesti, inglise. Soovi korral on võimalik lisada täiendavaid keeli.
Arendus Eestis
Piiramatu (standardpaketis 5 kasutajat)
Integreeritud aruannete generaator, mis võimaldab luua sisuliselt
piiramatu arvu aruannete vorme
Piiramatu
Woodware tarkvara on algselt loodud erineva profiiliga puidufirmade
vajadusi arvestades. Praeguseks võimaldab laienenud funktsionaalsus
seda kasutada ka muude tegevusaladega ettevõtete lao- ja
tootmisarvestuse pidamiseks. Tarkvara on väga suures ulatuses
häälestatav vastavalt konkreetse firma vajadustele, ning hõlmab endas
lao- ja tootmisarvestust, omahinnaarvestust, tellimuste haldust. Võimalik
on integreerida erinevate tootmise tehniliste lahendustega.

Laoprogrammi detailne info (Moodulid)
Toodete haldamine
Kliendi ja hankija andmete haldamine
Scanneri ja laotöötajate töö
orgaiseerimine
Lao(riiuli)kohtade haldus / Layout
Varude planeerimine ja jälgimine
Ostutellimuste käsitlemine
Kaupade vastuvõtt
Terminali lahendus (asukohale ja
aktiivide täitmine)
Kliendi tellimuste kompleteerimine
Müügimehe mobiilne töökohtl
Elektroonsed arved
Väljastuse moodul
Aluse tunnused automaatsed (ID
külge)
Inventuuri moodul
Transpordi ringide planeerimine

Tootegrupp, tooteliik, materjal, profiil, mõõdud (aktuaal + 3 nominaal),
tootekood, nimetus, mahuarvestuskordajad ja -valemid
Firmade register. Firma rühm, üldandmed, kontaktandmed, sihtkohad jne.
Skännerite tugi olemas. Online ja offline lahendused.
Laoaadresside süsteem. Laopiirkonnad ja nende jagamine kuni
kolmemõõtmeliseks aadress-süsteemiks.
Laoseisud ja -aruanded, laobroneeringud.
ei
Vastuvõtuaktid.
Spetsiifilised terminallahendused piiratud kannete tegemiseks.
Laos oleva kauba sidumine kliendi tellimusega (broneerimine).
Automaatne broneerimine ja komplekteerimine online skänneri abil.
Sülearvutiga ligipääs üle interneti, veebilao (vaba laojääk, tellimuste
edastamine) võimalus.
Dokumentide genereerimine HTML-formaadis
Realiseeritav vastavalt kasutaja vajadustele
Paki numbri automaatne genereerimine. Võib genereerida erineva
prefiksiga pakinumbbreid, sõltuvalt konbkreetsest toimingust.
Realiseeritav vastavalt kasutaja vajadustele
Ei

Kaubaväljastus ja autojuht
scanneriga töö
Tagastuste käsitlemine
Kliendireklamatsioonide käsitlemine
Aruandlus ja raportid

Jah. Transpordivahendite register
Realiseeritav vastavalt kasutaja vajadustele
Ei
Integreeritud aruannete generaator, mis võimaldab luua sisuliselt
piiramatu arvu aruannete vorme

Riistvara nõuded ja programmi sobivus/valmidus
Side
On-line töö võimalus
Mäluga/Mäluta
Töökohad - mobiilne/statsionaarne
Kohaldatav erinevatele
programmidele
Serveri nõuded
Vöötkoodi tugi (scanner)
RFID valmidus
Voice Picking valmidus
EDI - ühildavus

LAN, WAN
Jah
Jah/jah
Jah
-

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

Woodware Systems OÜ
www.woodware.ee
info@woodware.ee
Ivar Veenpere
+3727400151
+372509043

Lisainfo programmi kohta (vabas vormis 4-5 lauset)
Woodware tarkvara on võimalik integreerida erinevate mõõteseadmetega, et oluliselt vähendada andmesisestuse mahtu.

