Ürün özellikleri
Stok takibi
Stok adres takibi
Stoklama türü
(toplama adresi, bölge, mekik, yığma, drive-in, havuz)

Raf stok seviye kontrolü

Taşımı kabı kullanımı

Stok raporları

Farklı birimlerde stok takibi

Hareket raporları

Palet standartı yapısı

RFID raf lokasyonu takibi

Karar-destek raporları

Paletli stok takibi

GPS ile adres takibi

Stok rezerve raporları

Seri - lot takibi

Raf cari hesap bağlantısı

Seri numara kullanımı

Hızlı raf adresi tanımlama
Toplama gözü malzeme bağlantısı

Sevkiyat
Sevk araç tanımları
(plaka, hacim, sevkiyat planlama vb.)
Sevk peron tanımları
Sevkiyat ve mal kabul için gün atama
Sevkiyat rotasına göre dağıtım önceliği
Müşteri taleplerine göre
sevkiyat süreçlerinin uyarlanması

Rota bazlı sevkiyat planlaması
Sevkiyat süreçlerine personel, peron, araç atama
Sevkiyat hız analizi
Sipariş rezervasyon yönetimi
Karar-destek raporları
FIFO - FEFO takipli sevkiyat

Mal kabul
Planlı kabul
(cariye ait birden fazla siparişin
tek seferde kabul edilebilmesi)

Müşteri taleplerine göre mal kabul süreçlerinin uyarlanması

Depo Düzeni
Bloke tanımları (raf adresi, palet, malzeme)

Malzeme temin süresi

Stok ve sayım fişi karşılaştırma

Malzeme hareket hızına göre a,b,c sınıf tanımı

Paletli mal kabul, sevk işlemleri

Farklı iki sayım fişi karşılaştırma

Yakın FIFO/FEFO takibi

Palet bozma, oluşturma,
bloke, karma palet işlemleri

Palet kontrol sayımları

Son kullanma tarihi takibi

Birden fazla kullanıcı
sayımlarının birleştirilmesi

Sayım raporları

Ürün giriş kayıt anında otomatik süre atama
(garanti, tedarikçi garanti, raf ömrü,
kritik raf ömrü, sevk ömrü, kritik sevk ömrü)

Birleşim fişlerinin eşitlenmesi
(adres, ürün takip kriteri, fiş, depo bazında)

Üretim
Hızlı üretim modülü

Üretim miktar girişi ile otomatik sarf/fire fişi oluşturma

Üretim istasyonları tanımı

Otomatik / manuel sarf/fire fişi oluşturma

Üretim emirlerinde kullanılan sarf ve
fire miktarının değiştirilmesi

Personel yönetimi
Personel bazlı yetkilendirme

Personel grubu bazında yetkilendirme

Personel performans raporları

Personel şifre politikaları yönetimi

Personel grubu

Domain bazlı kullanıcı yönetimi

Sayım yönetimi
Sayım planlama

Adres bazında sayım

Palet bazında sayım

Birden fazla depoya sahip
işletmelere uygunluk

Ortak kural özelliği

Ek özellikler
Satın alma siparişi ve satış toleransı
Varsayılan miktar tanımlama

Çoklu dil desteği

Kullanıcı bazında fiş statüleri

Barkod matrix tanımı
(iki farklı malzeme için aynı barkod tanımı)

Android platform kullanımı

Son kullanma tarihi takibi

Kullanıcı bazlı tablo oluşturma esnekliği

Müşteriye özel uyarlanabilir raporlar
Kullanıcı tanımlı rapor desteği
El terminali ile malzeme
barkod kaydı ve düzenlemesi

Kayıt numaralandırma şablonları

Detaylı vardiya tanımları
Görsel malzeme takibi

Adres rezervasyon yönetimi

Görsel cari takibi

Stok rezervasyon yönetimi - blokaj

Dashboard görselleri

Detaylı log takibi

WMS script kullanımı

