ONLINE SCALE

Online Control™
- Warehouse Management -

Moduler og funksjonaliteter:
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Mobil selgerløsning
Merkeprogram

Online Control™ WMS/lagerstyring er utviklet i Norge gjennom mer enn 20 års arbeid med
løsninger for krevende norske produksjons- og logistikkbedrifter. Systemet er bygget på en
moderne og framtidsrettet teknologisk plattform. Online ControlTM er skalerbart og er utformet for
å gi effektivitet og datakvalitet i alle ledd. Visjonen er ”Automatisk Sammenhengende Dataflyt”
internt og mot kunder og leverandører. Systemet støtter alle viktige funksjoner og opereres via PC,
håndterminaler(PDA) og truckterminaler.
Systemet integreres sømløst med bedriftens øvrige datasystemer, samt med utstyr i produksjon og
lagerdrift.
Online Control™ inneholder en stor bredde av standard funksjoner og med flere
konfigurasjonsmuligheter som gjør det enklere med tilpasning til bedriftens behov. I tillegg har vi
en dyktig stab med konsulenter som kan bidra med ytterligere tilpasninger. Dette medfører stor
fleksibilitet og rask implementering.

Funksjoner i Online Control™ WMS er :

Lagerfunksjoner/lagerstyring























Automatisk eller manuell generering av plukkoppdrag
Vareplukking per ordre, kunde eller linjeplukk på tvers av ordre
Plukking med truckterminal
Plukk med håndterminal
Integrasjonsmuligheter mot automater/roboter
Løsninger mot spedisjonsfirmaer/transportører
Varemottak registreres direkte til lokasjoner og eventuelt mot innkjøpsordre
Etiketter genereres fra PDA ved behov
Effektiv varetelling med truckterminal og PDA
FIFO
Multilokasjon og flerlager
Flytende eller faste lokasjoner
Flytteoppdrag og varepåfylling
Saldostyring på lokasjoner og lastebærere
Blandingspall, bygging/splitting av pall
Cross docking
Håndtering av ulike forpakningsenheter
Individhåndtering (SSCC og batch)
Returhåndtering
Kredittkontroll
Holdbarhetsstyring for holdbarhetsmerkede varer
Full sporbarhet eksternt og internt i produksjon og lager

Innkjøp





Beslutningsstøtte for optimalt innkjøp/lagerstyring
Behovsberegning og generering av innkjøpsordre og grunnlag for EDI
Oversikt over bevegelser, historikk, samt fysisk og disponible saldoer
Håndterer rabatter, valuta og selvkostberegninger

Salgsordre







Registrering av salgsordre direkte eller ved EDI
Import av ordre fra andre løsninger som ERP system, WEB portal og mobil selgerløsning
Håndterer rabatter, prioritering, reservasjon, allokering og rest- og avrop
Full oversikt over historikk og disponibel saldo på hvilket som helst gitt tidspunkt
Ordrelinjebehandler på tvers av kunder/ordre
Planleggings- og rapporteringsfunksjoner på skjerm

Mobil selgerløsning



Fullt synkronisert håndterminalløsning for selgere ute i felten
Oversikt over priser, rabatter, disponibel saldo mm.

Merkeprogram



Utskrift av etiketter styrt fra PC eller PDA. Hylleforkanter og varer ihht. GS1 standard
Merkestasjon som kan betjenes automatisk eller manuelt

EDI




Innebygget EDI-sentral med oversikt over trafikk med kunder og leverandører
EDI pakkseddel nivå 3/4.

Distributørløsning


Salg og direkte distribusjon av varer fra andre produsenter med avansert EDI pakkseddel

Utvidet rapportering




Avansert og dynamiske rapporteringsverktøy
Pivot
Standard rapporter

Grensesnitt



Integrasjon basismodul for ulike ERP/økonomisystemer
EDI modul med dataeksport til EDI oversetter
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