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til MBS XAL/C5
Fordele
· Online registrering – direkte hvor varen er
· Data hentes, opdateres og valideres direkte i Navision
· Stor registreringssikkerhed på lageret
· Det manuelle papirstyrede lager undgås
· Forenkling og effektivisering af arbejdsgange
· Fuldt integreret med Navision XAL og C5

AddVision barcode til MBS XAL/C5 er et modul, der
gør det muligt for dig at lagerstyre direkte i Navision XAL og
C5 ved hjælp af stregkoder og online håndterminaler.
Når du benytter online registrering af vare til/afgange
ved hjælp af stregkoder, får du en væsentlig større
registreringssikkerhed og derved forbedret datasikkerhed.
Du undgår også det manuelle papirstyrede lager og opnår
en mærkbar forenkling og effektivisering af virksomhedens
arbejdsgange.

· Enkle og fleksible tilretningsmuligheder i åben source

Funktioner
· Speciel menu tilpasset display
· Online oprettelse af egne/leverandørens stregkoder
· Flere stregkoder på samme vare
· Udskrift af varelabels med egne stregkoder
· Online lagertilgang på indkøb

Mange funktioner
Modulet har alle de funktioner man kan forvente af
et moderne online lagerstyringssystem. Plukning af
salgsordre, varemodtagelse, vareflytning, lagerforespørgsel,
lageroptælling og udskrift af varelabels med egne
stregkoder og meget mere. Modulet kan benytte forskellige
stregkodetyper f.eks. Code128 og EAN13. Du kan oprette
flere stregkoder på den samme vare, f.eks. virksomhedens
egen og leverandørens.

· Direkte følgeseddelopdatering af leverandørordre
· Plukning af salgsordre med mulighed for prioritering
· Lageroptælling ud fra beholdning eller fysisk lager
· Lagerflytning mellem lokationer
· Online lagerforespørgsel via stregkoder
· Håndtering af serienumre
· Log på transaktioner

Implementeringen
AddVision barcode er designet så alle data opsamles online i
egne kartoteker og overføres til standard kartoteker uden at
ændre i disse. Modulet kan nemt implementeres direkte i en
standard Navision XAL eller C5. Vores erfaring har dog vist
os, at langt de fleste implementeringer af AddVision barcode
vil ske i tilpassede versioner af XAL og C5. Ved udviklingen
af AddVision barcode er der lagt vægt på, at modulet også i
disse tilfælde skal danne det bedst mulige udgangspunkt for
en nem, overskuelig og succesfuld implementering.
Systemkrav
Systemkrav for at anvende AddVision barcode er Navision
XAL 2.10/C5 1.5 eller senere versioner samt basisudvikling
og ubegrænset forms.
AddVision IT A/S
er et Navision Solutions Center og totalleverandør af
Navisions virksomhedssystemer, samt leverandør af
integrerede e-handelsløsninger til Navision.
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