DetaOffice – Voorraad beheersing
Wat u verkoopt dat moet u natuurlijk
ook weer aanvullen. Maar hoe doet u
dat nu ‘slim’. Incourante voorraad kost
geld, geen voorraad als er wel vraag is
ook. Bestellen ‘uit het blote hoofd’ of
op gevoel is allang niet meer de beste
manier om een zo goed mogelijk
voorraadniveau te verkrijgen. Wij
vinden dat automatiseren is een
hulpmiddel is, waarbij uw gezonde
verstand altijd noodzakelijk is om goed
bij te sturen grijpen. Met het Detacom
Winkel Management Systeem heeft u
dit krachtige hulpmiddel in handen, het
systeem kan u helpen snel de juiste
beslissingen te nemen. Laat het
systeem een advies maken op basis
van de voorraden, het koopgedrag van
dat moment. Laat er eens
trendberekeningen op los om
bijvoorbeeld seizoensinvloeden te
corrigeren.

Door het besteladvies heeft u snel een
selectie gemaakt van de artikelen die
besteld moeten worden (“welke”) en
door de toepassing van statistiek heeft
u ook een indruk van de benodigde
aantallen (“hoeveel”). Natuurlijk kunt u
dit snel zelf aanpassen: u houdt de
laatste stem. Computers kunnen
immers snel werken maar niet
‘nadenken’. Op een bestelling zijn
meer zaken van invloed als alleen de
beslissing “wat nu handig zou zijn”.

En als u dan een bestelling heeft
aangemaakt, dan is het wel zo handig
dat u deze makkelijk en elektronisch
kunt verzenden naar uw leverancier.
Het Detacom WMS ondersteunt
diverse elektronische bestelberichten,
waaronder EDI orderberichten en
email orders.

Natuurlijk kunnen de mogelijkheden
van slimme besteladviezen u veel
kosten besparen op het gebied van
voorraadbeheersing. Maar aan het
elektronisch verwerken is nog een
aantal voordelen verbonden. Het is
mogelijk om uw orders op
elektronische wijze in te boeken. Het
systeem weet wat u heeft besteld en
neemt deze aantallen al over. U hoeft
dan alleen de wijzigingen op de order
dan nog maar aan te geven. En dat
kunt u razendsnel doen door
bijvoorbeeld een ‘verschillenlijst’ of
pakbon van de leverancier of door te
scannen.

En als het nodig is dan kan het
systeem natuurlijk ook prijsetiketten
afdrukken, al dan niet voorzien van
een barcode. Hierbij is “als het nodig
is” een belangrijk zinsdeel. Sommige
leveranciers voorzien uw producten al
van een barcode, dat gebeurd steeds
meer. Wellicht kiest u er dan voor om
alleen schapkaarten af te drukken en
daarop de prijzen te vermelden?! U
kunt dit op artikelniveau en op
artikelgroepniveau zelf regelen. Op
deze wijze bespaart u niet alleen
materiaal (etiketten) maar ook veel tijd.
U kunt deze etiketten zelfs al
afdrukken voordat de order binnen
komt. Zo kunt u direct aan de slag als
de goederen geleverd worden. Gebruik
uw winkel als magazijn, gebruik uw
ruimte effectiever! En als er dan toch
een etiket afgedrukt wordt, dan komt
dit vanzelfsprekend overeen met uw
ingeboekte aantallen.
Met het Detacom Winkel Management Systeem heeft u een krachtig hulpmiddel in handen. Het
systeem kan snel een aantal taken voor u uitvoeren. Door slimme besteladviezen kunt u uw voorraad
beheersen, oftewel zo goed mogelijk afstemmen op de vraag, de ruimte in uw winkel en de financiële
ruimte. De logistieke afhandeling kan geheel automatisch en elektronisch verlopen. Dit is niet alleen
erg gemakkelijk maar werkt ook nog eens zeer tijdsbesparend.
Laat uw inzicht gecombineerd met de mogelijkheden van het Detacom Winkel Management Systeem
een krachtig team vormen in de strijd tegen onnodige kosten.

