Vev i rendelés-nyilvántartás v7.0
A modul legfontosabb feladata: a megrendelések felvétele, a megrendelések visszaigazolása, igény szerint
árajánlat készítése, a megrendelések teljesítésének figyelése.

A felvett megrendelések és az elmaradt

teljesítések alapján a modul napra pontosan képes el re kiszámítani a szükséges készletek mennyiségét,
melyet táblázatos formában vagy grafikonon tud megjeleníteni.
Ezen el rejelzés alapján a beszerzéshez, szükséges id

és a gyártókapacitás figyelembe vételével

gondoskodhatunk arról, hogy minden termék raktáron legyen a kiszállítási határid el tt.
Ha a megrendelést a kívánt határid re nem tudjuk teljesíteni, dönthetünk úgy is, hogy a megrendelést csak
egy kés bbi id pontra vállaljuk és így igazoljuk vissza.

A felvett megrendelések szolgálnak a számlázás, illetve a szállítólevelek kiállításának alapjául:
1. A készlet vagy a számlázás modulban az ügyfél kiválasztása után a program megnézi, hogy van-e
teljesítetlen megrendelése a vev nek, és azt felajánlja kiszállításhoz.
2. A megrendelés modulban lehet ségünk van adott napi kiszállításhoz kapcsolódó tömeges számlavagy szállítólevél-el állításra.
F bb jellemz k és funkciók:
•

Cikkek és szolgáltatások adatainak felvétele.

•

Vev k adatainak karbantartása.

•

Megrendelések felvétele, visszaigazolása.

•

A megrendelések alapvet en lehetnek folyamatos vagy egyszeri teljesítés ek.

•

Lehetnek még vegyesek (a folyamatos megrendelés egyszeri módosításokkal korrigálva).

•

Folyamatos teljesítésnél a gyakoriság lehet: minden nap, minden munkanap, a hét adott napjai, stb.

•

Az eladási ár a megrendelés felvételekor rögzíthet , más esetben a teljesítéskor érvényes árak az
irányadók.

•

A teljesített megrendelés nem törölhet , és csak korlátozottan módosítható.

•

Szállítólevél kiállítása (automatikusan bekerül a készletmodulba, az adott cikkek készlete csökken)

•

Számlázás (a számla bekerül a pénzügyi és folyószámla modulba, az adott cikkek készlete csökken)

•

A rendelésállomány lekérdezése adott id szakra, napi bontásban. Ez sz kíthet egy raktárra, egy
cikkcsoportra, akár egy cikkre vagy szolgáltatásra, egy vev re is.

•

Adott napi teljesítésekhez kapcsolódó megrendelések listája ügyfelenként. (kiszállítások tervezése)

•

zárás, automatikus nyitás el z évi teljesítetlen megrendelések alapján

