Informacje o produkcie
Utworzono 28-06-2017

Opakowania zwrotne MINI
Cena : 599,97 zł
Producent : DH Komputery
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

DEMO
OPAKOWANIA ZWROTNE MINI

ry

Program pozwalajacy na kontrolowanie ilosci wielu rodzajow opakowan zwrotnych (skrzynek, palet,
kontenerów) wysylanych do roznych odbiorcow i odbieranych takze w roznych ilosciach. W stosunku do wersji OPAKOWANIA ZWROTNE GOLD - ten program
posiada ograniczenia co do liczby generowanych raportow i zestawien, oraz ma wylaczona funkcje transferu. Poniewaz struktura danych jest pdobna ja w
wersji GOLD - uzytkownik moze, po zakupieniu wersji rozbudowanej dalej pracowac na wprowadzonych juz danych.
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Program OPAKOWANIA ZWROTNE MINI - sprzedawany jest wylacznie w wersji na 1 stanowisko i z zalozenia przeznaczony jest dla mniejszych firm ( w wersji
GOLD dostep do danych mialo wielu uzytkownikow: magazynier, ksiegowy, czy szef ).
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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
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.
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