Stock Control (batch/RF version)
Απογραφές Ειδών, Απογραφές Παγίων και Παραστατικά Κινήσεων
Αποθήκης µε την χρήση Φορητών Τερµατικών µε ενσωµατωµένο barcode
scanner (ΗΗΤ)
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Απογραφές ...
The Unique solution for Stock-Control

(Batch Version)

Μια πρωτοποριακή λύση Αξιόπιστη, Γρήγορη και Οικονοµική

Χρήση φορητών τερµατικών µε ενσωµατωµένο barcode scanner
και το λογισµικό απογραφής Depo Stock-Control (Batch Version)
Σ’ αυτή την µέθοδο χρησιµοποιούνται φορητά Τερµατικά µε ενσωµατωµένο barcode scanner ενώ
«τρέχουν» το λογισµικό καταµέτρησης/ απογραφής Depo Stock Control (Batch Version).
Στο φορητό τερµατικό φορτώνεται το αρχείο ειδών µε τα αντίστοιχα barcodes.
Η χρήση του barcode εκµηδενίζει τα προβλήµατα από την λανθασµένη ταυτοποίηση των ειδών.
Τα προγράµµατα που τρέχουν στο φορητό τερµατικό είναι αυτόνοµα δηλ. το κάθε φορητό καταµετρά τα
είδη ανεξάρτητα από τα άλλα.
Η πληροφορία είναι «κλειδωµένη» στο φορητό τερµατικό και µόνον µετά την µεταφορά όλων των
δεδοµένων από τα φορητά τερµατικά σε ένα κεντρικό σύστηµα και την ενοποίηση όλων των δεδοµένων
έχουµε την τελική εικόνα της απογραφής.

Το βασικό menu της εφαρµογής

Η οθόνη µε τα Βήµατα Αρχικοποίησης Εφαρµογής
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Τα χαρακτηριστικά της Λύσης Depo Stock-Control (Batch Version)
 Απογραφές σε αποθηκευτικούς χώρους ή καταστήµατα οποιουδήποτε µεγέθους και πλήθους
ειδών.
 Πρόγραµµα απογραφής προσαρµοσµένο στις ανάγκες των καταστηµάτων.
 Πολλές επιλογές στον τρόπο καταµέτρησης µε τα φορητά τερµατικά (Scan per Item, Scan and
enter quantity, µε κατάτµηση του απογραφέντα χώρου σε θέσεις ή χωρίς)
 Απογραφές µε 1-2 χρήστες ή και µε δεκάδες χρήστες ταυτόχρονα.
 Απλό και φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες.

Η βασική οθόνη της Απογραφής

Πολλές οθόνες αναφορών (Reports) για τον
έλεγχο των απογραφών
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3-Step Stock-Control (Batch Version)
Η πιο απλή εκδοχή της λύσης Depo Stock Control (Batch Version), αποτελείται από απλά βήµατα που
µπορούν να εκτελεστούν από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη εµπειρία σε εφαρµογές Η/Υ.
Τα βήµατα της απογραφής είναι:
Βήµα 1: Φόρτωση αρχείου ειδών µε τα αντίστοιχα barcodes.
Βήµα 2: Απογραφή µε τα Φορητά Τερµατικά από τους χρήστες.
Βήµα 3: Εξαγωγή του αρχείου απογραφής.
Απαιτούµενος εξοπλισµός:
- Φορητά Τερµατικά
- Το Λογισµικό Depo Stock Control (Batch Version) ανά Φ/Τ

Τα οφέλη
Ταχύτερες και αξιόπιστες απογραφές
Απλές και τυποποιηµένες διαδικασίες
Μέσα λίγα λεπτά ένας εργαζόµενος µπορεί να ξεκινήσει να απογράφει µε την χρήση του φορητού
τερµατικού.
∆υνατότητα προγραµµατισµού των απογραφών στα καταστήµατα σε τακτά χρονικά
διαστήµατα
Οι απογραφές µπορούν να γίνουν ένα εργαλείο ελέγχου του αποθέµατος, που γίνονται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Έτσι ενισχύεται και ένα κλίµα υπευθυνότητας ανάµεσα στους εργαζοµένους. Σε περιπτώσεις
προβληµάτων στο απόθεµα, ελλείµµατα κλπ, αποφεύγεται η µετάθεση της ευθύνης του προβλήµατος
από έναν κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας σε άλλον.
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Ποιές επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Depo Stock
Control (Batch Version)
Αναφισβήτητα όλες. Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες.
Καταστήµατα Λιανικής, Κεντρικές Αποθήκες, Κέντρα ∆ιανοµής, Super Markets.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ένδυση/υπόδηση, στα τρόφιµα/ποτά, στα
ανταλλακτικά/αξεσουάρ, στα βιβλία/χαρτικά, στο φάρµακο, στο έπιπλο, στις πρώτες ύλες.
Για κάθε επιχείρηση που η γνώση του πραγµατικού αποθέµατος και η ορθή διαχείρισή του
είναι ένας σηµαντικός και κρίσιµος παράγων οικονοµικής ευρωστίας.

Απογραφές;

Αξιόπιστα, Γρήγορα, Οικονοµικά

Πληροφορίες:

Γ.Γεννηµατά 54, 55 134 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 437 266 – 437 267 Fax 2310 437 201
info@uniquecom.gr

5/5

