Soft partner Lagerhotel til Microsoft Dynamics C5
Soft partners modul er skræddersyet til det
moderne lagerhotel.
Fra en meget let betjent brugergrænseflade, følger
vi kundens varer fra ankomst til afgang igennem
lageret, med avancerede muligheder for at
tilpasse sig netop Deres metoder og arbejdsgange.
Kundens varer:
Systemet håndterer både paller og stykgods, paller
kan anbrydes og blive til plukvarer, ligesom
stykgods kan pakkes og blive til paller.
Grundsystemet:
Kunderne er oprettet i C5’s standard debitorsystem. De knyttes til lagerhotellet med en aftale, som er
omdrejningspunktet for al registrering. På denne måde kan samme debitor have flere aftaler, hvis man
f.eks. ønsker at holde pallelager og plukvarelager helt adskilt afregningsmæssigt, eller hvis man har flere
afdelinger, som skal faktureres hver for sig.
Disponering:
I kundens vareoversigt kan man på en nem og overskuelig måde se, hvilke varer der ligger på hvilke
lokationer, ligesom man kan se endnu ikke færdiggjorte til- og afgange. Når varer skal plukkes, kan
systemet selv vælge pluklokation ud fra et sæt indstillinger, der ligger på hver kunde, så man f.eks. først
tømmer de lokationer, hvor der ligger færrest af en vare.
Varepluk:
Systemet har omfattende pluk-, pakkeog kontrolfaciliteter, som kan benyttes
med og uden håndscanner, så kunden
altid får leveret de rette varer. For at
lette ordre registreringen, er der et filimportmodul, der kan skræddersys til
de filer, den enkelte lagerhotelkunde
kan levere (CSV, Excel, kommafiler).
Efter indlæsningen kan man i et
kontrolbillede se, om der er bestilt
varernumre, systemet ikke kender,
eller om der er manko på nogle af varerne.
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Fragtbreve:
Der er integration med de største transportørers software, så fragtbreve m.v. kan udskrives med et enkelt
klik fra Navision. Det sparer dobbelt indtastning med de muligheder for fejl, dette giver.

Gebyrer:
Systemet skal blot kende priserne på
håndtering og lagerleje, så beregnes
beløbet dag for dag ud fra antal ordrer
og antal varer på lager. Har der været
ekstra ydelser, som containertømning
eller ompallettering, kan disse lægges
ind på den enkelte ordre og vil blive
medregnet på fakturaen. Der kan også
benyttes afledte gebyrer, som
olietillæg ved kørsel, hvis man ønsker
dette som en særskilt post på
fakturaen.
Fakturering:
Når kunden skal faktureres, er der kun 3 museklik til fakturaen ligger klar til bogføring. Der kan udskrives
dag-for-dag eller ordre-for-ordre specifikation, som kan medsendes til kunden. Ved fakturering dannes en
ordre i C5’s standard Salg & marketing system. Flere kunder anvender systemet uden C5
bogføringssystemet, hvor Lagerhotellet blot leverer fakturagrundlag evt.i form af en fil.
Rapportering:
Systemet leveres med mange rapporter og analyser, herunder kundevare- og pallestatistik, ankomst- og
afrejse registrering.
Ønsker du mere information så ring til Dennis Nielsen på mob. 22 82 98 02
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