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Laoprogrammi või -mooduli
lühitutvustus

Taavi Ladu
Taavi Finants
Kaupade müügi ja tootmisega tegelevad ettevõtted.
Eesti keel.
Programmi arendamine toimub pidevalt.
Piiratud ostetud litsentsiga.
Valmis erinevaid aruandeid üle 350.
Piiramatul arvul kujul 99 999 999999999999999 nii tähed kui numbrid.

Taavi laoprogrammi on arendatud alates 1991.aastast.
Programm on mõeldud hulgi - ja jaemüügiga ning kaupade tootmisega tegelevatele ettevõtetele.
Programm hõlmab ettevõtte tegevuse alates kaupade tellimisest hankijalt, kuni müügini klientidele.
Programmi abil on võimalik operatiivselt saada infot kaupade tellimuste,laoseisu ja koostatud arvete kohta.
Taavi laoprogramm katab järgmised kaupade ostu ja müüki puudutavad protseduurid:
kaubaostutellimuste koostamine ja kaubaostuarvete registreerimine,
klientidele müügitellimuste ja arvete koostamine,
ladudevaheliste saatelehtede koostamine,inventuuri teostamine nii kuu lõpus,
kui ka kuu keskel. Kaupade laoseisu jälgimine ning tootmiskorralduste täitmine.

Laoprogrammi detailne info (Moodulid)
> Toodete haldamine

> Kliendi ja hankija andmete
haldamine

> Scanneri ja laotöötajate töö
orgaiseerimine

Toodete koodid võivad olla 21 kuni 40 sümbolit pikad. Kood jaotatakse pea - ja alamgrupiks : AA+BBB.
Kogu tootekood on kujul AA+BBB+CCCCCCCCCCCCCCCC.
Toote kaardile saab lisada tunnuseid,näiteks tootja, laojäägigrupp ja säilivusgrupp.
Toodete eristamine müügi- ja muudeks toodeteks. Müügitoodete müügil võimalus kasutada hinnakirju.

Kliendid ja hankijad asuvad ühtses andmebaasis. Kliendi andmed hallatavad ühelt kaardilt,
millelt on võimalik jälgida pakkumisi,müügitellimusi ja arveid, s.h. maksmata ja võlgu arveid eraldi ekraanidel.
Kliendiga võimalik siduda kaubasaajad - arve saab kleint, kauba saab saaja.
Kliendi kaardil eraldi näha volitatud isikud.
Scannereid on võimalik kasutada saatelehtede koostamisel ja inventuuride tegemisel.

> Lao(riiuli)kohtade haldus / Layout Asukohad määratakse kaubale lao põhiselt, näiteks samal kaubal on erinevad asukohad Tallinna ja Tartu ladudes.
> Varude planeerimine ja jälgimine Võimalus määrata artiklile minimaalne ja maksimaalne laojääk
Programm pakub eelneva põhjal ostusoovituse. Soovi korral koostab programm ostutellimuse automaatselt.
> Ostutellimuste käsitlemine

> Kaupade vastuvõtt

Ostutellimuse võib programm koostada automaatselt.
Ostutellimusel on võimalik märkida järgmisi kuupäevi:
tellitud kuupäevaks,kinnitus,saadetud,kohal,saatelehele.
Ostutellimusest saab automaatselt koostada sissetulekusaatelehe, mida on võimalik korrigeerida koguste ja
hindade osas.

> Terminali lahendus (asukohale ja
aktiivide täitmine)
Kliendi tellimuse aluseks on pakkumine, millest koostatakse müügitellimus ning sellest kas arve või koondarve.
> Kliendi tellimuste
Laos on võimalik kaubad komplekteerida pakkelehtede alusel.
Liidesed pihuarvutisüsteemidega või arvutitöökoht üle terminalserveri.
> Müügimehe mobiilne töökohtl
Hetkel automaatne arvete saatmine emailiga (RTF või PDF), arenduses e-arvete ettevalmistamine.
> Elektroonsed arved
Kauba saatelehega väljastamiseks on erinevad võimalused:
> Väljastuse moodul
1) saatelehe sisestamisega väljastatakse ka kaup laost
2) kaubad saab väljastada kõik korraga etteantud kuupäeval
3) kaupadele saab sisestada erinevad väljastamise kuupäevad
Saatelehel võib olla kaupu erinevatest ladudest.
Saatelehest saab koostada arve või ettemääratud perioodi kohta koondarve.
> Aluse tunnused automaatsed
Alustele ribakoodide ja etikettide trükkimise võimalus.
(ID külge)
Võimalik koostada inventuure kuu lõpus või kuu keskel vabalt valitud kaupadele ja kasutada scannerit.
> Inventuuri moodul
Kuu keskel inventuuri puhul genereerib programm korrektsioonkanded.
> Transpordi ringide planeerimine Transpordi planeerimiseks on võimalik kasutada veoringe, juhte,transporiliike ja vahemaid .
Veoring märgitakse saatelehele.
> Kaubaväljastus ja autojuht
Teekonna ja pakkelehtede koostamine autojuhtide ja veoringide kaupa.
scanneriga töö
Kauba tagastused sisetatakse kreeditarvena - negatiivne kaubakogus.
> Tagastuste käsitlemine
> Kliendireklamatsioonide
Erilahendusena olemas garantiijuhtumite töötlemise moodul.
käsitlemine
Valmis aruandeid üle 350, võimalik eksportida Excelisse,Word'i, Rtf'i ja Pdf formaadis faili.
> Aruandlus ja raportid

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

Lokaalne arvutivõrk. Operatsioonisüsteemid alates Win'98.
Terminalserver.
Pihuarvuti / terminalserver.
Taavi Laoprogramm töötab reaalajas koos Taavi Finants programmiga.
Serveri tarkvara MS Windows või Linux.
Võötkoodi scanneri tugi on olemas.
Kasutatakse XML ja TXT formaate.

Programmi pakkuja kontaktandmed
>
>
>
>
>
>

Ettevõtte nimi
Interneti aadress
E-mail
Kontaktisik
Telefon
Mobiil

Taavi Tarkvara OÜ
www.taavi.ee
info@taavi.ee
Monika Lehis
6 800 855
56 800 855

Lisainfo programmi kohta
Taavi majandustarkvara koosneb 12 moodulist, mis on omavahel tihedalt integreeritud.
Tarkvara sisaldab ka finants ,palga ,personali, tööajaarvestuse, põhivara ja kliendihalduse moodulit.
Samuti on olemas moodulid kohtutäituritele, krediidiasutustele, reisibüroodele.
Taavi majandustarkvara abil on võimalik ettevõttes luua täisulik majandusarvestuse süsteem.
Taavi majandustarkvara on Eesti turul olnud juba aastast 1991.
Olete alati oodatud !

