MODUŁ STEROWANIA ZAPASAMI (Magazyn)

PODSTAWOWE FUNKCJE







Wprowadzanie materiałów
Wprowadzanie dostawców
Wprowadzanie zamówień
Przyjmowanie materiałów
Wydawanie materiałów (czytnik kodów kreskowych)
Inwentaryzacja magazynku za pomocą czytnika kodów kreskowych

Moduł Sterowania Zapasami ułatwia bieżące zarządzanie częściami zamiennymi i
materiałami eksploatacyjnymi zapewniając obniżenie kosztów całkowitych.

KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA MODUŁU STEROWANIA ZAPASAMI
• Równowaga w poziomach zapasów;
• Zmniejszenie kosztów na skutek zakupów awaryjnych;
• Zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów;
• Efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowych;
• Zmniejszenie ryzyka opóźnień w procedurach służb utrzymania ruchu;
• Zmniejszenie opóźnienia w produkcji;
• Poprawa morale pracowników.
• Zarządzanie zapytaniami ofertowymi oraz zamówieniami na części zamienne i materiały
eksploatacyjne.

KARTOTEKA MAGAZYNOWA
Każdej pozycji zapasu jest przypisana indywidualna kartoteka magazynowa. Umożliwia to
jednoznaczną identyfikację pozycji zapasów. Innymi słowy każda pozycja magazynowa posiada
swój własny kod.
Kod ten jest zapisywany przez system także w postaci kodu kreskowego, co pozwala zarządzać
magazynkiem za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Oprócz unikalnego kodu taka kartoteka może zawierać szereg danych technicznych dotyczących
maszyny w postaci rysunków CAD, zdjęć i dokumentów w wersji elektronicznej, zapis o gwarancji
oraz automatycznie zbierane stany magazynowe.
Unikalną cechą systemu jest możliwość wprowadzenia przy każdej pozycji magazynowej 4
wielkości, które umożliwiają sterowanie zapasami. Są to: poziom ponownego zamówienia,
minimalny bezpieczny stan, minimalna wielkość zamówienia oraz ekonomiczna wielkość
zamówienia. System powiadomi użytkownika o konieczności złożenia zamówienia w sytuacji, kiedy
poziomy zapasów zejdą poniżej stanów minimalnych. System automatycznie przechowuje
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następujące dane:
• Koszt ewidencyjny
• Ostatnia zapłacona cena
• Przeciętna cena
Użytkownik może zadecydować, które z powyższych wartości będzie używana do wyceny
transakcji materiałowych w zleceniu pracy. Ta informacja daje użytkownikowi przewagę w
kontaktach z dostawcami, którzy żądają zbyt wysokich cen.

ZABEZPIECZENIE PRZED WYCZERPANIEM ZAPASÓW
Pomimo efektywnego zarządzania zapasami zdarzają się sytuacje kryzysowe, w których część musi
być pobrana, a zapas jest niezarejestrowany w systemie albo nie może być dostarczony przez dostawcę
na czas. Unikalność systemu powoduje, że użytkownik może wyspecyfikować zapasy, z których
można stworzyć całkowicie nową część zamienną - zmontować część z istniejących podzespołów.

RAPORTY












Raport stanów minimalnych
Niezrealizowane zamówienia dostawców
Brakujące części zapasowe
Przekroczone stany maksymalne
Aktualne stany na magazynie
Przychody miesięcznie
Przychody dla wybranego przedziału czasowego
Rozchody miesięcznie
Rozchody dla wybranego przedziału czasowego
Kartoteka materiału
Bilans przychodów i rozchodów
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