Varastonvalvonta
Exact Varastonvalvonnalla hoidat vaivattomasti varastokirjanpidon ja varastonvalvonnan. Ohjelmisto sopii pienelle ja keskisuurelle tukkukaupalle, jälleenmyyjälle
sekä tarvikevaraston valvontaan.
Exact Varastonvalvonnalla
• ylläpidät tuotetietoja
• kirjaat saapumiset
• kohdistat kustannukset
• inventoit varastot
• teet ostoehdotukset ja -tilaukset
Exact Varastonvalvonnasta saat
• ajantasaisen varastotilanteen
• selkeät raportit
• varaston arvon taannehtivasti
• varaston muutoksen
• ostoehdotuksen
Ohjelmisto on tehty ammattimaiseen käyttöön helpottamaan arkisia rutiineja. Sen käytännönläheisyys ja kattavat ominaisuudet tyydyttävät vaativintakin käyttäjää.

Exact Varastonvalvonta on yksinkertaista
Oletustiedot helpottavat erityyppisten tuotteiden ja
toimittajien perustamista.
Tuotteen yksilöinnissä on useita vaihtoehtoja, voit
käyttää tuotekoodia, tuotteen ID:tä ja viivakoodia.
Saapumisten kirjauksella viet varastoon saapuneet
tuote-erät. Kirjattavasta erästä tehdyt ennakkotoimitukset (miinussaldot) oikaistaan automaattisesti.

Voit antaa saapumiserän arvon heti tai myöhemin
kustannusten kirjaustoiminnon avulla.
Voit inventoida tuotteen kirjauksen yhteydessä.
Exact Ostotilaustenkäsittelyn käyttäjä kirjaa saldot
yhtenä eränä lähetteeltä tai kirjaa ne yhdessä arvon
kanssa ostolaskulta.
Kustannusten kirjauksella viet saapuessa kirjaamatta
jätetyn arvon tuotteelle. Sillä kirjaat myös rahti- ja huolintalaskut. Kustannusten kirjaus korjaa taannehtivasti
aiemmat varastotapahtumat ja myyntitilastot.
Ostoehdotus tekee sinulle tuotteiden varastotilanteeseen ja aiempiin tilauksiin pohjautuvan hankinta-aloitteen.
Valitse tilattavat tuotteet, tilauksen tukena ovat mm.
varastotilanne ja menekki. Muuta määrä, hinta ja toimittaja tarvittaessa. Napin painalluksella saat toimittajakohtaiset ostotilaukset.
Varastosta otto -toiminnolla kirjaat toimitukset ja
varastosiirrot, jos et käytä Exact Myyntitilaustenkäsittelyä tai Exact Laskutusta.
Toiminto soveltuu erinomaisesti myös oman käytön
kirjaukseen, kuten toimistotarvike- tai lomakevarastoon.
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Inventoinnilla saatat varaston saldon vastaamaan
laskettua varastotilannetta.
Inventoi kerralla kaikki varastot, yksi varasto tai jopa
yksittäinen tuote.

Selkeä ja monipuolinen raportointi
Exact Varastonvalvonnan raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• on ajantasainen
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta
Raporteissa esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys
ja summaus ovat valittavissasi. Voit myös muokata
vakioraportin tulostusasua käyttäen sitä kerran tai
talletat sen uutena raporttina.
Exact Varastonvalvonnan raportteja ovat
• tuotelistat
• varastonarvolista
• toimittajakortti
• tapahtumaraportit
• ostoehdotus

!

Laajennukset

Valitse Exact Varastonvalvontaan tarvitsemasi ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeittesi muuttuessa.
Monivarastoseuranta tekee mahdolliseksi tuotteen
saldon seuraamisen varasto- tai varastopaikkakohtaisesti. Voit tehdä myös siirtoja varastojen välillä.
Inventointi on väline, jolla korjaat saldot varastotilannetta vastaaviksi ja raportoit syntyneet erot.
Ostoehdotus tekee puolestasi ehdotuksen hankittavista tuotteista. Ehdotukselta valitset tilattavat
tuotteet, täsmennät tilaustiedot ja lopuksi teet valituista tuotteista ostotilaukset. Ostoehdotusta varten
tuotteella on tilausraja, tilauserän koko, hankintahinta
ja oletustoimittaja.
Ostotilausten teko tuottaa toimittajakohtaiset ostotilaukset ostoehdotuksesta.
Varastonmuutoksen tuotat vienteinä suoraan
kirjanpitoon haluamallasi taajuudella. Tästä syntyy
samalla tosite kirjanpitoa varten.

Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä ja siirtää ne
Exceliin.

Bitmill Oy:n palvelualtis henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta. Siksi onnistumme ja pysymme sovituissa aikatauluissa. www.bitmill.fi

