Atlas–Vsto -varastonhallintaohjelma
Monipuolinen, edullinen Windows-ohjelma pk-yrityksille
▪
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Kotimainen ohjelma
Yhteiskäyttö mahdollinen Atlas-Laskutusohjelman
kanssa, mutta voidaan käyttää itsenäisenäkin
Tuoterekisteri, tuoteryhmät, asiakasrekisteri
Automaattinen lähetteiden numerointi
Tuotesaldojen ja –hintojen hallinta
Inventoinnin tuki
Varaston arvo -raportti
Tuoteluettelo: paperituloste ja sähköinen muoto
Yhteensopivuus muihin Atlas-ohjelmiin:
Atlas- Laskutus, Tarjous, Asiakashallinta
Suomenkielinen opastustoiminto esimerkkeineen,
aiheenmukaiset hakulinkit
Asialliset asennus-, koulutus- ja neuvontapalvelut

Tärkeimmät ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Automaattinen juokseva lähetenumerointi, uuden lähetteen lisäys, lähetteen tietojen korjaus,
lähetteen palautus (tuotesaldot), lähetteen poisto
Lähetteen tulostuksen yhteyteen valittavissa automaattinen varastosaldojen päivitys
Tilausnumero-, Merkki-, Myyjä- ja Toimitustapa -tietojen kirjaus lähetteelle
Varastonimikkeiden perustietojen ylläpito, mm. tuotekoodi, nimitys, toimittaja, tuoteryhmä,
varastopaikka, huomautuskentät
Varastonimikkeiden saldojen ja hinnoittelun hallinta, mm. saldo, varattu, hälytysraja,
hankintahinta, alv-kanta, myyntihinta, myyntikatetavoite (jolla myyntihinnan automaattinen
laskenta ostohinnasta), tuotteiden tuloutus, automaattinen keskihankintahinnan laskenta
Asiakastietojen ylläpito lähetteiden tekoa varten, asiakastietojen poiminta suoraan
lähetteelle (osoitetiedot, maksuehto, jne.), yhteensopiva Atlas-Asr -Asiakashallintaohjelman
kanssa; asiakkaan tietojen poiminta sieltä Varasto-ohjelman rekisteriin nappia painamalla
Toimitettujen tuotteiden sarjanumeroiden kirjaus ja selailut: kenelle toimitettu, lähete-nro. jne;
palvelee erinomaisesti esim. takuuaikaseurannassa!
Lähetteen kopiointi uudeksi lähetteeksi (samansisältöisten toistuvien lähetteiden helppo luonti)
Raportteja, mm. tuoteluettelo (varaston tuotteet tuoteryhmittäin), tuotehinnasto, varaston arvo,
hälytysrajan alittaneet, inventointialusta, inventoinnin erolistat (inventoidut/kaikki)
Tuoteluettelo tuotettavissa myös html-muodossa, jossa sisältyvät tietokentät voidaan itse määrätä (esim. myyntihinnat ja saldot), tiedosto on avattavissa myös Exceliin jatkokäsittelyä varten
Yhteensopiva Atlas-Standard -Laskutusohjelman kanssa: Laskun generointi lähetetiedoista
"nappia painamalla" (laskutusasiakas, tuotteet ja määrät, hinnat, lähetenumero).
Laskutusohjelman avulla voidaan tuottaa monipuolisia raportteja mm. toimituksista, vaikka
sitä ei varsinaisesti käytettäisikään ulkoiseen asiakkaiden laskutukseen.
Lisävarusteina saatavana mm: Hinnoittelumoduuli, jolla varaston tuotehintoihin voidaan
tuoteryhmäkohtaisesti tehdä haluttu muutos (%-kerroin, kiinteä summa tai molemmat), tai alvprosentin muutos, varaston tuotenimiketietojen tuonti ulkopuolisesta tiedostosta (import), valmius
tarra/etikettitulostimien (tuote-etiketit, viivakooditarrat) ja tiedonkeruulaitteiden (tuotteiden keräily,
hyllytys, inventointi) liittämiseen osaksi järjestelmää, Tarjous-moduuli

Evifin Oy  Kalkkimäentie 2, Nummela  040-703 1982  info@evifin.fi  www.evifin.fi

