MODULES HANDEL EN LOGISTIEK
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Magazijnlocaties
Hebt u meerdere magazijnen met tientallen stellingen, duizenden artikelen
en verschillende magazijnmedewerkers? En mist u het overzicht?
Vertrouw dan op de module Magazijnlocaties.
business

voor wie

Voor iedereen die inzicht
wil hebben in de juiste
locatie van de voorraden.

Met de module Magazijnlocaties ziet u tijdens het invoeren van uw verkooporders
niet alleen wat uw voorraad is, maar ook op welke locatie in uw magazijn de
voorraad is opgeslagen. Zo hebt u in een keer alle informatie bij de hand om uw
verkooporders snel en efficiënt af te handelen.

Uitbreiding op de
* module
Voorraad.

Geen zoekwerk meer
Bespaar uzelf veel zoekwerk. Leg
magazijnlocaties direct vast tijdens het
invoeren van uw inkoop- en verkoop
orders, en zelfs als u artikelen uit back
order haalt of ontvangsten invoert. Zo
weet u precies waar u wat kunt vinden.

Uitgebreide rapportage
en zoekvensters
Profiteer van de uitgebreide rapportage
mogelijkheden en zoekvensters. Ga zo
in het venster Artikelen snel na in welke
magazijnen en locaties een bepaald artikel
is opgeslagen. En bekijk in het venster
Magazijnlocaties de artikelmutaties op
een magazijnlocatie. Druk bovendien
in het venster Magazijnlocaties in één
handeling een inventarisatierapport af.
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Magazijnlocaties

Uw voordeel

Professioneel beheer
van uw magazijnlocaties
dankzij de ondersteuning
van meer dan 60 miljoen
magazijnen met elk meer
dan 60 miljoen mogelijke
magazijnlocaties.
Handige functionaliteit
zoals het kopiëren van
magazijnlocaties en de
codering van magazijnen
en magazijnlocaties op
vijf niveaus.
Wilt u uw voorraad in het magazijn vergelijken met uw administratiegegevens? De
module Magazijnlocaties biedt u inventarisatielijsten per magazijnlocatie waarmee
u uw voorraad kunt inventariseren. Bovendien kunt u heel handig uw voorraden
controleren, want AccountView heeft hiervoor een aparte kolom gereserveerd.

Razendsnel invoeren
Versnel uw invoerwerk. Reken hierbij op
de automatische toewijzing van magazijn
locaties door AccountView op basis van
instellingen, stamgegevens, prioriteiten
en voorraadaantallen. Voer ook even
gemakkelijk wijzigingen door.

Compleet inzicht
Zoom in op uw voorraden in uw
verschillende magazijnen voor een
volledig overzicht. Bekijk zo de vrije
voorraad per magazijnlocatie per artikel,
voorraadgrootheden per magazijnlocatie
per artikel, artikelmutaties per magazijn
locatie, artikelregelgegevens per
artikelmutatie per magazijnlocatie,
en magazijnoverboekingen per artikel.
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Compleet inzicht in uw
voorraden in uw verschil
lende magazijnen doordat
u hierop onbeperkt kunt
inzoomen.
Naadloze integratie
van de invoer van maga
zijnlocaties in alle artikel
invoervensters, waaronder
Verkooporder, Inkooporder,
Voorraadbladzijde,
Artikelen in backorder,
Ontvangsten,
Productieorder.

