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Kody kreskowe - w procesach logistycznych i produkcyjnych
Microsoft Business Solutions-Axapta
jest systemem informatycznym klasy ERP
II (ERP i e-Biznes) adresowanym do firm
Êredniej wielkoÊci o du˝ym potencjale
rozwojowym. Umo˝liwia jednoczesnà
prac´ 3500 u˝ytkowników i obs∏ug´ wielu zró˝nicowanych procedur biznesowych. Microsoft Business Solutions-Axapta zapewnia skutecznà optymalizacj´ procesów produkcyjnych i handlowych przy wykorzystaniu sieci WWW.
Rozwiàzanie pozwala na elastyczny rozwój i konfiguracj´ oprogramowania do
potrzeb organizacji.

Dzi´ki strukturze modu∏owej Microsoft
Business Solutions-Axapta umo˝liwia zarzàdzanie kontaktami z klientem (CRM),
finansami, projektami, zasobami ludzkimi,
a tak˝e raportowaniem i analizami. Optymalizuje procesy biznesowe zwiàzane
z produkcjà i ∏aƒcuchem dostaw (SCM).
System pozwala na jednolità i przejrzystà
integracj´ procesów biznesowych – wewn´trznych i zewn´trznych – poprzez zapewnienie wymiany informacji mi´dzy
aplikacjami front i back office’owymi.
Dla wielu firm, efektywne zarzàdzanie
magazynem jest krytycznym aspektem
logistyki. Rozwiàzanie Zarzàdzania Magazynem w Microsoft Business Solutions-Axapta zawiera ca∏à funkcjonalnoÊç niezb´dnà do zaawansowanej obs∏ugi towarów w magazynie. Rozwiàzanie to zosta∏o podzielone na dwa modu∏y: modu∏ standardowy i zaawansowany.
Modu∏y te swojà funkcjonalnoÊcià pokrywajà nast´pujàce obszary:

• otrzymywanie towarów zarówno od
dostawców zewn´trznych, jak i wewn´trznych, takich jak dzia∏y produkcyjne
• rozmieszczanie towarów w magazynie
• pobranie towarów przed wysy∏kà
• pakowanie towarów do wysy∏ki lub
przeniesienia.
FunkcjonalnoÊç modu∏u logistyka pozwala firmie zoptymalizowaç stan zapasu
uwzgl´dniajàc nat´˝enie poda˝y i popytu. Funkcje modu∏u zapewniajà skuteczne po∏àczenie zamówienia z produkcjà,
potrzebami konsumenckimi i stanem zapasów, obni˝ajàc koszty magazynowania towaru. Szczegó∏owe informacje na poziomie wszystkich w∏aÊciwoÊci towaru dajà mo˝liwoÊç bardzo
dok∏adnego Êledzenia transakcji towarami w powiàzaniu ze wszystkimi
innymi modu∏ami systemu. Rozliczanie magazynu wed∏ug metod FIFO,
LIFO, Êredniej wa˝onej zapewnia odpowiednià wycen´ majàtku obrotowego firmy.
Systemy klasy ERP, jakim jest system
Axapta przynoszà swoim u˝ytkownikom tym wi´ksze korzyÊci im bardziej
szczegó∏owe, precyzyjne i aktualne sà
informacje, jakimi sà nape∏niane. Interfejs
Terminali Radiowych (w skrócie ITR) dla
systemu Axapta zosta∏ zaprojektowany
dla tych jego u˝ytkowników, którzy chcà
skorzystaç z mo˝liwoÊci jakie daje zastosowanie kodów kreskowych oraz sieci radiowych 2,4 GHz w obs∏udze magazynu,
rejestracji operacji produkcyjnych oraz
Êledzeniu przep∏ywu materia∏ów i produktów w przedsi´biorstwie.
ITR dla systemu Axapta to klasyczne
rozwiàzanie typu „middleware”. Jego
g∏ównà zaletà jest mo˝liwoÊç wykonywania operacji za pomocà terminali przenoÊnych bezpoÊrednio w systemie Axapta,
bez ich buforowania w dodatkowych bazach danych. Pracownicy wyposa˝eni
w terminale radiowe mogà wprowadzaç
dane oraz z nich korzystaç, tak jakby pracowali przy pod∏àczonym do sieci komputerze. Rozwiàzanie obs∏uguje równie˝
wydruk etykiet z kodami kreskowymi,
mi´dzy innymi w standardzie EAN/UCC.

ITR obs∏uguje ca∏à gam´ urzàdzeƒ
zwiàzanych z kodami kreskowymi: przenoÊne terminale radiowe (np. Intermec
Trakker 2415 i 2435), terminale montowane na wózkach wid∏owych (np. Intermec Trakker 2455 i 2475), przemys∏owe
terminale stacjonarne (np. Intermec Trakker 2480), drukarki etykiet (np. Easycoder F4, Datamax I-4208, E-4203).
Wykorzystanie terminali radiowych
w module Zarzàdzania Magazynem pozwala obs∏u˝yç wszystkie operacje magazynowe szybko i bezb∏´dnie. Gdy nowa
dostawa pojawia si´ w doku roz∏adunkowym, przyjmujàcy jà pracownik za pomocà terminala otwiera nowy arkusz przyj´cia. Po przyj´ciu i oznakowaniu palet system Axapta okreÊla, do których lokacji
powinny byç przewiezione poszczególne
palety realizujàc okreÊlonà przez u˝ytkownika strategi´ sk∏adowania. Operator
wózka wid∏owego potwierdza wykonanie
transportu. W podobny sposób obs∏ugiwane sà kompletacje wysy∏ek, przesuni´cia wewnàtrz magazynu, inwentaryzacja.
Dzi´ki zastosowaniu ITR dla systemu
Axapta:
• pracownicy majà bezpoÊredni dost´p
do wszelkich potrzebnych danych
w ka˝dym miejscu magazynu lub hali
produkcyjnej
• wyeliminowana zosta∏a potrzeba drukowania dodatkowych dokumentów
(np. listu pobrania)
• zdecydowanie mniej czasu zajmuje rejestracja przyj´ç, wydaƒ oraz przesuni´ç mi´dzy magazynami lub lokalizacjami
• ryzyko pomy∏ek i b∏´dów przy rejestracji poszczególnych operacji jest praktycznie wyeliminowane
• dane w systemie Axapta sà aktualne
i wiarygodne
• mo˝na ∏atwo i precyzyjnie Êledziç stopieƒ zaawansowania realizacji poszczególnych zleceƒ produkcyjnych,
okreÊlaç koszty powstajàce na poszczególnych etapach, identyfikowaç
miejsca powstawania strat
• ograniczane sà niepotrzebne stany magazynowe.
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