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Lager
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Flera lager/butiker i ett
fönster

Leverantörens
artikeluppgifter

Artiklar kan finnas på flera orter samt även
i butiker- tull- demo- verkstads- och kommissionslager. En särskild lagerorder används för att boka upp och leverera varor
mellan dessa.

Till artikeln kopplas bl.a. följande uppgifter; leverantörens artiklenummer och benämning, inköpspris och rabatt, senaste
prisändringsdag, leveranstid, enhet, förpackning, kvantitetsrabatt, produkt- och
emballagevikter, kalkylkurs, marginal samt
tull- och fraktsats. Samma artikel kan ha
flera leverantörer.

Artikelhistorik
Samtliga transaktioner som berör lagersaldot sparas i en artikelhistorik. Lagerlistan
visar saldo och lagervärde för önskat datum, idag eller bakåt i tiden. Transaktioner
visas med antal och typ samt tillhörande
order- fakturanummer. En artikel kan finnas på flera ställen i ett lager. Systemet visar antalet artiklar för varje lagerplats.
Plocklistan hämtar varor från lämpligaste
plats.

Visa lagerplatser i ett
lager
Artiklar kan finnas på flera orter samt även
i butiker- Artiklar i lager visas per lagerplats med uppgift om antal och tull- demoverkstads- och kommissionslager. En särskild inköpstillfälle. Önskat antal av en artikel kan enkelt flyttas lagerorder används för
att boka upp och leverera varor till ny lagerplats. Dessa kan också tillfälligt spärras
för mellan dessa. leverans exempelvis för
kontroll av returer. Man kan även visa vilka
artiklar som ligger på viss lagerplats.

Inventering
Inventering av lagret kan göras rullande,
vilket brukar ge en bra kontroll över lagersaldot. Genom att begära ut artiklar som
inventerats längre tillbaks än t.ex. 3 månader får man en kontinuitet utan att behöva
hålla reda på vad som skall kontrolleras.
Samtliga avvikelser som godkänts vid inventeringen sparas så att man kan följa dem
historiskt. Dessutom finns alla övriga
transaktioner som påverkat lagersaldot
lagrade ända ned på komponentnivå.

Byte av artikelnummer
Behöver man byta artikelnummer på några
produkter sker detta genom registrering att
det nya numret. All statistik och alla inneliggande order och beställningar ändras
därefter automatiskt. Det enda som finns
kvar är ett register med ett ändringsdatum.
Om man så önskar kan det gamla numret
sparas med koppling till det nya numret i
kundorder.
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Utgångna artiklar
Utgångna artiklar som ej får beställas markeras som spärrade. Vid order på en spärrad artikel erhålls information varför artikeln är spärrad samt hänvisning till ersättningsartikel.

Artikelgrupp
Samlingsbegreppet för artiklar är artikgrupp. Den styr hantering av försäljningspriser samt kopplar ihop försäljningen
med redovisningen. I avtalsregistret kan
artikelgrupp användas för registrering av de
rabattvillkor som gäller ett visst sortiment.
Statistikrapporter visar även totaler för
artikelgrupper. För ytterligare uttag av artikelinformation finns på varje artikel en
statistikkod.
Stora produktregister behöver ofta bra sökfunktioner. En artikelgrupp kan därför
kopplas till en huvudgrupp samt en undergrupp. Dessa visas i klartext vid sökning av
produkter.
Vid beräkning av nya försäljningspriser
används vinstmarginal kopplat till leverantörens priser. Upp till 5 fasta prislistor kan
skapas per valuta. I avtalsregistret registreras kundunika priser.
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