Mamul Stok Kontrol
FIC

Byte Mamul Stok Kontrol (FIC) modülü, hem açık hem de kolili ürünlerin daimi stoklarının tutulmasını sağlamak için dizayn
edilmiştir. Stoklar Model, Renk, Beden, Kalite bazında tutulur, böylece gerçek zamanlı (real time) olarak fiziksel stok sayımları
ve stok düzeltmeleri yapılabilir. Mamul Stok Yönetiminde çıktıları artırırken, fazla stokları azaltmak ve üretimi devam eden mallarla
yüklemesi yapılan mallar arasında boşluk olmadan köprüyü tamamlayabilmek çok önemlidir. Mamul stoklarının sürekli olarak
tutulabilmesi ve başarılı bir mamul stok yönetimi yapılabilmesi için Mamul Stok Kontrol modülünün kullanılması önemli bir
ihtiyaçtır.

Yararları
 Doğru Stok: Üretimden mamul geldikçe daimi stoklarda otomatik olarak artış, yükleme yapıldıkça stoklardan otomatik olarak düşme.
 Stok yaşlandırma:: Kolili ürünlerin stoklarda daha kolay rotasyona girebilmesi için otomatik olarak yaşlandırma..
 Stok Değerlendirme: Ay sonlarında hızlı stok değerlendirme.
 Çoklu Depo Stok Yönetimi: Birden fazla depoda gerçek zamanlı (real
time) olarak daimi envanter tutma.
 Stok Takibi: Bir tuşa basarak kim, ne, ne zaman, nerede, ne kadar stok
değiştirdi görebilme.
 Daha iyi stok yönetimi: İş şekliniz ister stoğa üretim, ister siparişe
üretim, ister tüm paket, isterse karma ne olursa olsun stok yönetiminde
müşterinin siparişlerini tam zamanında ve doğru olarak karşılandığından
emin olma.



Fiziksel Sayımı Geçekleştirme: Manuel giriş yaparak ya da barkod
okuycu ile taratarak gerçek zamanlı fiziksel sayım sayfaları yaratma

Güçlü Otomasyon Fonksiyonları
Byte Mamul Stok Kontrol modülü manuel olarak giriş yaparak ya da Byte kablosuz barkod okuyucu ya da (Personal Device
Launcher ) ile uzaktan giriş yönetimi kullanarak hızlı girişler yapabilmek üzere dizayn edilmiştir. Personal Device Launcher
kullanıldığında üzaktaki üretim yerleri Internet ya da Intranet üzerinden kendi stoklarına girebilirler ve stok düzeltmeleri yapabilirler.
Eğer bilgi girişleri için Personol Device Launcher kullanılmıyorsa, girişler ve
güncellemeler iş istasyonları üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Böylelikle birden
fazla konumda stokların ve aktiflerin daha iyi ve daha doğru planlaması
sağlanır.
Eğer stoklar kolili olarak saklanıyorsa, yaratılma tarihi düzenli dönüşümler için
her koliye damgalanır.
Sistem SKU ların stoklara alındığı tarihten yüklenene ya da tüketilene kadar
olan tüm hareketlerini kayıtlar böylece stokları takip etmek çok kolaylaşır. Bu
aynı zamanda yönetime stoklardaki hareketleri kimin yaptığı ve ne zaman
yaptığı konularında da bilgi verir.

Şimdi Tam Zamanı
Rekabet gücünüzü arttırabilmeniz için size yardımcı olalım.
Daha fazla bilgi için bugün bize başvurun.

Detaylı bilgi için www.byte-ss.com sitemizi ziyaret edin ya da sales@byte-ss.com e-posta adresimizden bize ulaşın

ÖZELLİKLER KONTROL LİSTESİ
Özellikler
Yaşlandırılmış Kolili Mamul Stokları
Açık ve Kolili mamuller için stok sayımı
Model, Renk, Beden, Kalite bazında stok tutma
Stok Değerlendirmesi
Çoklu depo stok yönetimi
Gerçek zaman stok takibi

FIC








Seçenekli İlave Modüller
Gerçek zaman kablosuz okutma (Personal Device Launcher)
Kolili Mamul Stoklaru




Basılı Dokümanlar
Fiziki Stok Sayım Sayfaları



Etiketler
UCC-128 bar-kod koli etiketleri (her koli için beş ayrı tipte koli etiketi basabilme)



Detaylı bilgi için www.byte-ss.com sitemizi ziyaret edin ya da sales@byte-ss.com e-posta adresimizden bize ulaşın

