Program sırası
Depo Idaresi flexi log®
Müşteri lehine

İşlevsellik

Performanslı ve esnek olmayan bir lojistik ile
günümüzde birçok müessese artık iş yapamaz.
Program sıramız Depo İdaresi flexilog® işte bu
gerçeğe dayanmaktadır.

Girişlerinizi ve teslimatçı belgelerinizi hazırlayın ve
bunları giriş kontrollerinden sonra,
otomatik veya elle işleyin. Depo
yerlerini sistem tarafından seçtirin
veya kullanıcı tarafından tek tek
onaylatın.

flexilog® sayesinde, sizler hizmet veren olarak
müşterilerinize, lojistiğin her alanında mükemmel
danışma sunabilirsiniz. Bir müesseseye kamyonlu
ve çalışanlı bir bina sunup sunmamanız önemli
değil, tam otomatik işletilen Just - in — Time —
depolarında bile kullanıma yönelik yazılım ve
ilave hizmetler ile sizlere mükemmel destek
sağlıyoruz.

Geçiş
mallarınızı
ve
rampa
döndürücülerinizi farklı yerleştirme
müşterileri ile birlikte veya mekan
bakımından ayrı olarak idare edin.
Gümrük ve kilitleme depolarını gerçekleştirin ve
ardından gümrüklenmiş malları serbest alana
işleyin.
Müşterileriniz için esnek faturalar
hazırlayın ve çeşitli ara birimler
üzerinden bilgileri kullanıma sunun.

Verimlilik
SAP/IDOC veya herhangi ASCII arabirimleri gibi
ön sistemler içerisindeki otomatik giriş ve çıkış
talimatının ithalatı sayesinde işlerinizi hafifletin.
Pürüzleri giderilmiş raporlar ve ekran göstergeleri
sayesinde bilgilerinizi göz önünde bulundurun.
Esnek uzman takımınız sayesinde bakım ve
hizmet avantajlarından yararlanın.

Esneklik
Müşteriye uygun
Enterprise Edition ve Datacenter Edition ve bir
yazılımla birlikte deponuzda istediğiniz kadar
müşteriyi idare edebilirsiniz.

Standartlar henüz ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla
karşılamıyorsa, tarafımızdan her zaman çalışma
iyileştirmesi için bir konsept hazırlatabilirsiniz.
Kişisel ifadeler, özel arabirimler veya çok dillilik
tasarlanabilir, sunulabilir ve gerçekleştirilebilir.

Bitirme kademeleri ve fiyatlar
Program sırası Depo İdaresi flexi log® çoklu bitirme
kademelerinde sunulmaktadır:
Versiyon

İşyeri

Müşteri

Depo
yerleri

Server

Tavsiye edilen
yükümlülüksüz fiyat

Personal
Edition

1

1

1

1

EUR

Professional
Edition

5

3

2

1

EUR 10.118,—

Enterprise
Edition

herhangi

herhangi

herhangi
lokal

1

EUR 17.670,— itibaren

2.850,—

Çoklu yer sistemi olarak kullanım için, bizden alabileceğiniz, Advantage
Database Server sürümü gerekmektedir.

Rakamlar & Gerçekler
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Depo yerleri
Müşteriler
Ticari müşteriler
Teslimatçılar
Ürünler
Palet çeşitleri
Depolama yerleri

Her defasında sunulan bitirme kademeleri veya
sürümlere uygun olarak
Depo elemanlarınız sayesinde kolay kumanda
Yerleşim kumandalı depolama ve teslim alma
Çok dillilik: standart paket içerisinde Almanca ve
İngilizce

Tüm fiyatlara KDV ilave edilir

Yükleme veya paketleme kontrolü için tarama
(scanner) bağlantısı

İlave hizmetler

Ticari müşteri-müşteri-teslimat.ı ve yerleşim çeşitleri
üzerinden serbest düzenlenebilir depo yerleri

Açıklama

Tavsiye edilen yükümlülüksüz fiyat

Azami 5 iş yerine kadar yer başına kurulum

EUR 1.980,— artı masraflar

Yükleme kontrolü modülü

EUR 2.980,—

Paketleme kontrolü modülü

EUR 2.980,—

Kişisel adaptasyonlar

EUR 125,— saat başına

Şube dağıtımı için ara depolamada Crossdocking
idaresi
Yerleştirme ve hareket faturaları hazırlama
Sayısız liste ve raporlar
Tekli ve çoklu yer imkânı
İstenildiği kadar Label (marka) yazıcı kumandası, ön
hazırlık içerisinde RFID

Referanslar
flexi log® ile senelerden beri aşağıdaki şirketlerin
depo idaresini başarı ile gerçekleştiriyoruz:

Workstation (çalışma istasyonu) için
sistem ön şartları
Windows XP Home Edition/Professional
• Prozessor min. 600 MHz
• 128 MB RAM
Windows 2000 Professional
• Prozessor min. 533 MHz
• 96 MB RAM
Windows Me
• Prozessor min. 300 MHz
• 96 MB RAM
Windows 98
• Prozessor min. 300 MHz
• 64 MB RAM
Tüm Workstation kurulumları için gereklidir
• 200 MB freier Festplattenspeicher
• DVD– oder CD-ROM-Drive

Server için sistem ön şartlaro
Windows NT 4.0 SrvPack 6, Windows 2000 Server,
Windows 2003 Server
Tüm Server kurulumları için gereklidir
• 1 GB serbest sabit disk hafızası
• DVD– veya CD-ROM-Drive
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