CONCERN VOORRAAD IN RELOTEC

CONCERN VOORRAAD

AANMAKEN VOORRAAD BESTANDEN IN FILIALEN

VERZENDEN VOORRAAD NAAR CENTRALE RELOTEC

BIJWERKEN UPDATE MODULE CENTRAAL

VOORRADEN UIT ALLE FILIALEN IN CONCERN
RECORD

INLOG UIT FILIAAL IN RELOTEC CENTRAAL

Programma CONARTEX maakt voorraad
bestand.
Dit bestand dient tevens voor update
VTWAGEND en artikel bestand in RELOTEC.

Programma CONARTEX maakt met in
firmaconstanten vastgelegde frequentie
voorraad bestand.
Bestand wordt automatisch uit INETPUB /
FTPROOT verzonden via FTP naar centrale
concern voorraad en naar filialen onderling.
Is een artikel record in gebruik in filiaal dan
wacht programma in firmaconstanten
vastgelegde aantal seconden voor nieuwe
poging artikel te lezen en in communicatie
record op te nemen. (SA07_ART-TXT)

Via FRAME RELAY verbinding en FTP procedure
wordt bestand naar centrale concern voorraad
en filialen onderling verzonden.

Een update module staat op W2000 pc gereed
om bij binnenkomst bestand bij te werken in
RELOTEC.
Na bijwerking wordt per artikel voorraad alle
filialen opgeteld en vastgelegd in concern
record. ZIE KNOP 091.

De vaste verbinding via ADSL en veiligheid
kastjes met apart IP adres maakt directe
verbinding met centrale mogelijk. Men werkt in
het filiaal dan aan centrale server-pc als ware
het een station ter plaatse in filiaal. (REMOTE).
Nu komen bestanden binnen via E-MAIL.
De gebruiker in filiaal start op afstand
RELOTEC en voorraad ondervragen en
desgewenst reserveren en bon produceren.
ZIE KNOP 08
De geplaatste kastjes maakt het voor eigen
personeel en buitenstaanders niet mogelijk op
de vaste verbindingen in te breken. Adressen
zijn maar bij 1 of 2 personen bekend.
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RESERVEREN VOORRAAD ARTIKEL

Kies vestiging waar artikel wordt gereserveerd.
Er verschijnt scherm waarin reservering kan
worden uitgevoerd. Koppel in scherm aan
reservering desgewenst een klant. Geef op
eigen filiaal als bestemming van gereserveerd
artikel. Of plaats voor artikel een order voor de
opgegeven klant. Verzend bon naar printer of
naar e-mail van het betreffende filiaal.

VOORRAAD RESERVERINGSBON

RESERVERINGSBON VIA FTP NAAR FILIAAL

Aan de aangemaakte reserveringsbonnen
wordt voor afdruk een vaste printer gekoppeld
bv op de verkoop afdeling. Op de
verkoopafdeling kan dan worden besloten wat
met reservering moet gebeuren.

Reservering bon kan worden verzonden naar
FTPROOT in filiaal. Het programma onder
Prologue SLOSP16 kan bon ophalen en als
order verwerken. Bij opstarten in WINPC van
SLOSP16 worden bonnen één voor één
zichtbaar bij inlezen en kan de order naar wens
worden aangevuld en weggeschreven in
orderbestanden. De order wordt verder
verwerkt zoals via SLOSP06 = raaplijst te doen
gebruikelijk.
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ABC ANALYSE VOORRAAD

Kies KNOP 14. Stel van/tot periode in. Is altijd
automatisch een heel jaar. Klik op KNOP
START en omzet tegen kostprijs en voorraad
waarde worden geteld.
PAS OP; prijseenheden moeten worden
geladen. Zie KNOP 103-27. Het is verstandig
eerst alle KLASSE te laden via KNOP 103- 14.
Er zijn altijd artikelen die het assortiment
completeren. Klasse RS is in voorraad positie
vast te leggen. Geef via KNOP 103- 14 de
KLASSE RS in en leg deze vast bij die
artikelen die in voorraad moeten worden
gehouden maar niet in de berekeningen mogen
worden meegeteld.
Alle uitgangspunten zijn dan goed ingesteld.
Hulpmiddel bij het verantwoord terugbrengen
van uw voorraad tot een gewenst niveau.
Rekening houdende met 80/20 regel. Immers
uw omzet komt voor 80% uit 20% van uw
artikelen.
Rekening houdende met de vraagfrequentie.
Hoe vaak wordt een artikel gevraagd. Bij hoge
vraag moet voorraad dus veiligheid factor
hoger zijn. Bij een lage vraagfrequentie moet
veiligheid factor lager zijn.
Rekening houdende met reserve onderdelen
voor klanten.
Minimum en maximum voorraad berekening.
Per KLASSE ABC produceren van lijsten in
door u gewenste frequentie. Opvolging van
beheer Winkel dochters is derhalve eenvoudig
mogelijk. Op deze lijsten staat voldoende
informatie voor uit verkoop van DODE
voorraad. DODE voorraad zijn die artikelen
die over de jaren heen geen omzet en geen
vraag te zien geven. PAS OP de dode voorraad
kan een wezenlijk deel, tot 50%, van de
voorraad waarde uit maken.
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