Informacje o produkcie
Utworzono 21-08-2017

OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3-5.8 ( OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3-5.8 (
Wersja na: 1 stanowisko = 1463 zł brutto; 2 stanowiska = 1832 zł brutto.))
Cena : 1.463,00 zł
Producent : DH Komputery
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

pobierz demo
ZOBACZ OPIS
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Wybierz liczbe stanowisk przy zakupie:
1 stanowisko = 1.463,00 zł brutto;
2 stanowiska=1.832,00 zł brutto

ry

OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3-4.5 - 5.8
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( DEMO jest starszą wersja produktu, ale pozwala zorientować się w mozliwosciach programu )
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Dowolna liczba użytkowników (OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH PROGRAM ) nawet gdy program zainstalowany jest wersji na 1 stanowisko. 2
poziomy dostępu do danych: "szef" (może wszystko ;)) i pracownik z dostępem wyłacznie do modułu PRACA...
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Najnowsza wersja programu OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD pozwala na prowadzenie własnego magazynu z opcja remenentu na dowolny dzień oraz, tak
jak w poprzednich edycjach, rozliczania klientów z wydanych i przyjętych opakowań.
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Program dla magazynów opakowań zwrotnych, hurtowni, firm budowlanych i logistycznych etc. Wersja limitowana OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD powstała
w oparciu o doświadczenia dotychczasowych użytkowników, którym zależy na szybkim generowaniu dokumentów wysyłki i zwrotu, przy intuicyjnej obsłudze,
nie wymagającej specjalnej wiedzy w obsłudze komputera. Automatyzacja w programie została ograniczona tylko w jednej opcji: "modyfikacji" gdzie
administrator może "ręcznie" korygować zapisy, co jest czasami niezbędne w sytuacji gdy program pracuje w sieci i jest obsługiwany przez wiele osób.
Opcja modyfikacji została wzbogacona o procedurę 'sprawdzania danych' dzięki czemu odnalezienie błednych zapisów jest łatwe i szybkie.
Ponadto opcja "szukaj" pozwala na graficzne wyświetlenie dokumentów i transakcji związanych z wybranym klientem (wysyłki, zwroty) w układzie
chronologicznym. Dodano też eksport klientów do Excela przy zachowaniu eksportu danych o transakcjach. Wersja komercyjna pozwala na wydruk "pustych"
dokumentów magazynowych dla wypełnienia ich przez klienta i kierowcę, oraz mozliwość eksportu dokumentu do edytora (Word, Wordpad), a stamtąd
przykładowo do programu pocztowego czy faksowego.
Wersja GOLD - posiada dodatkowo moduł TRANSFERU, pozwalajacy na przekazywanie opakowań od jednego odbiorcy do drugiego, bez oddzielnego
księgowania zwrotu i wysyłki, co znacznie upraszcza logistykę i obieg dokumentów.

om

Wersja GOLD - posiada dodatkowo moduł generowania druków UZGODNIENIA SALD, pozwalajacy na szybki wydruk i rozesłanie pism ( z tekstem
zdefinowanym przez użytkownika) do wybranych odbiorców.
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Wersja GOLD - posiada dodatkowo moduł (min.) korekty dla zmiany rodzaju opakowania. Np. w sytuacjach gdy kwestionowana jest palet EURO (wymiary !
) mozna przekwalifikowac opakowanie (zmienic ilosci) na inny rodzaj i wydrukowac nowy dokument uzgodniony z Klientem. Dodano tez mozliwosc
drukowania wlasnego magazynu na dowolny dzien.
Wersja GOLD (5.5) - posiada dodatkowo moduł generowania drukow PZ i WZ oraz opcję wycofywania opakowań -np w sytuacji gdy zostaną zniszczone,
lub sprzedane odbiorcy.
Wersja GOLD (5.6) - posiada dodatkowo opcję ZEROWANIA SALD dla wybranych opakowan i wybranych Klientów.
Wersja GOLD (5.8) - umozliwia drukowanie dowolnej liczby kopii dokumentu wysylki/zwrotu z podgladem lub nie (drukowanie non-stop). Dwa rodzaje
wydruków magazynu: zwykły, oraz dla kierowcy gdy zabiera opakowania puste, wydruki z opcją nie pokazywania stanów zerowych (oszczędne), oraz
zerowanie konta (salda) wybranego klienta i opakowania.
Wersja 5.9 - pozwala na biezaco sledzic stany magazynu, opakowań będących u Klientów, oraz dzisiejsze transakcje.

Opakowania wersji MINI i GOLD - róznice
W wersji GOLD, uzytkownik ma dodatkowe mozliwości w zakresie obróbki wprowadzonych informacji i tworzenia zestawień min.:
●
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Wystawianie WZ i PZ przy dodawaniu i wycofywaniu nowych opakowań we wlasnym magazynie
Odbiorców mozna grupować np. w tzw. rejony (przedstawicieli) dla szybszej pracy
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Mozna rozliczać KIEROWCÓW realizujacych dostawy i odbiory ( dwa wzory dokumentów do wyboru)
Mozliwe rozliczanie TRANZYTU, gdy kierowca zabiera część opakowań u jednego z klientów i zostawia u innego.
Opcja deklarowania liczby kopii wydania (zwrotu) z cichym drukowaniem (bez podglądu)
Raporty : stan własnego magazynu na dowolny dzień.
Raporty wszystkich lub wybranych opakowań.
Raporty potwierdzenia sald wg. własnego wzoru.
Raporty rozliczanie kierowców
Raporty zestawienia wystawionych dokumentów
Raporty export danych do Excela dla dalszych obliczeń.
Opcja ZEROWANIA SALD dla wybranych klientów i opakowań
Opcja MODYFIKACJI danych - ręczna, pełna modyfikacja poza systemem dla awaryjnych sytuacji.

Model: (wg. liczby stanowisk)
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Dostępne opcje OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3-5.8 ( OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD 3.3-5.8 (
Wersja na: 1 stanowisko = 1463 zł brutto; 2 stanowiska = 1832 zł brutto.))
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Liczba stanowisk: 1, 2 (+369,00 zł).

