ONLINE SCALE

LogiScan™
- et moderne butikk- og logistikksystem






Logistikk
Datafangst
Direkte salgsordre
Direkte
innkjøpsordre







Vareplukk
Varemottak
Varetelling
Varemerking
Ekspedisjon

LogiScan™
LogiScan™ har vært utviklet og levert i
markedet gjennom mer enn 10 år. I disse
årene har vi opparbeidet kompetanse på
hva som kjennetegner gode logistikk- og
datafangstløsninger.
Denne kunnskapen har vi tatt med oss i
utviklingen av den nye generasjonen
LogiScan™.
WLCOM AS er ledende innen utvikling og
levering av logistikk- og datafangstløsninger
for grossister og detaljister innen de fleste
bransjer.
Den nye generasjonen av LogiScan™ er
utviklet i .NET og kjøres på MS SQL 2005
eller nyere databaseserver.
Løsningene settes opp med sømløs
integrasjon til ERP/økonomisystemet. Dette
betyr fortløpende automatisk oppdatering
mellom systemene. Dette innebærer for
eksempel at alle artikler, kunder, prosjekter
og annen informasjon alltid er automatisk
oppdatert. Løsningen håndterer logikk for
alternative forpakningsenheter i alle
moduler.
LogiScan™ består av en grunnmodul og en
integrasjonsmodul mot
ERP/økonomisystemet. Ut over dette kjøper
man de moduler man har behov for.
Med LogiScan™ kan bedriften benytte
samme håndterminal (PDA) til alle
funksjoner i butikk og på lager.

Moduler i
LogiScan™

Direkte salgsordre
Dette er en modul for registrering
av nye ordre direkte på
håndterminalen. Ved hjelp av
håndterminal skannes varer
fortløpende ved plukking.
Mengden akkumuleres automatisk.
Dette gjør plukket effektivt og
nøyaktig. Ved fullført registrering
overføres ordren direkte inn i ERPsystemet.
Prosjekt/referanse kan enkelt angis
på håndterminalen.
Dersom plukket er utført sammen
med kunde kan denne få med en
referanse til kassen ved kontant
oppgjør. Ordren kan da enkelt
hentes opp i kassen hvor det også
kan legges til ytterligere varelinjer.
Ved anføring av ordren kan denne
viderebehandles av ordrekontoret.

Direkte innkjøpsordre
Ekspeditøren sjekker varebeholdningen visuelt
og registrerer fortløpende artikler med behov
for innkjøp ved å skanne hylleforkant og angi
ønsket antall på håndterminalen. Ved endt
registrering splittes bestillingsgrunnlaget i
LogiScan™ på de respektive leverandører og
overføres til ERP-systemet. Eventuelt genereres
elektronisk bestilling.
Fordelen med dette er at samme håndterminal
kan benyttes for bestilling til flere leverandører
samtidig.

Vareplukk
Her hentes en forhåndsregistrert ordre ut i
LogiScan™ og ekspeditøren benytter
håndterminalen til å plukke ordren. Systemet
håndterer restordre og mengdeavvik. Dette er
for eksempel viktig ved plukk av trelast hvor
man aldri vil være i stand til å levere det eksakte
antall meter som er bestilt.

Varetelling
Her benyttes det håndterminaler til å telle
varer. Ingen manuelle tellelister er
nødvendige. Uavhengig av hvor mange
terminaler som benyttes telles lagret
fortløpende. Dersom samme vare finnes på
flere steder akkumuleres tellelistene fra
alle terminalene før de overføres til ERPsystemet.

Varemerking
Varemottak
Samme funksjonalitet som ved vareplukk.
Fordelen ved å benytte LogiScan™ til
varemottak er blant annet at varebeholdningen
umiddelbart er korrekt oppdatert.

Dette er en modul for utskrift av etiketter,
enten fra håndterminal eller fra PC. Det er
stor fleksibilitet med hensyn til valg av
etikettstørrelse, hylleforkant og
vareetiketter, samt hvilken informasjon man
ønsker å vise på etiketten.

Ekspedisjon
Ved ekspedering av ordre kan det bygges opp kolli.
Når en kolli er ferdig bygget genereres det
automatisk et SSCC nummer (kolliidentifikator). Det
generes også automatisk fraktbrev for forsendelsen
og det skrives ut palleetiketter i henhold til GS1
standarden. Det gis også mulighet for å sende
pakkseddel på EDI til mottaker.
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