Depo yönetiminde

verimli çözüm!

Gelişen teknoloji ile beraber hızlanan iş süreçleri, bir işletmenin ana arteri olan
depoları da aynı oranda etkiliyor. Depoların doğru ve detaylı yönetimi, karlılığı
artıran önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor.
Logo Neon, baştan sona tüm depo hareketlerinizi sizin için barkodlu el
terminalleri üzerinden yapıyor ve geliştirilmiş birçok fonksiyonu ile süreçlerinizi
hızlandırarak karlılığınızı artırıyor. İnsan gücü ile gerçekleşen tüm işlemlerde
iyileştirilmesi öngörülen veya gözden kaçabilecek tüm noktaları kontrol
edebilmesi sayesinde sadece bir yazılım olmaktan çıkıp, depo yönetiminizi
kuvvetlendiren en önemli etken haline geliyor.

Deponuzun kontrolü de verimi de elinizin altında!

Logo Neon, barkodlu el terminali sayesinde, insan gücü ile yürütülen tüm süreçlerde gözden kaçabilecek
noktalarda iyileştirme ve karlılığın arttırılmasına katkı sağlar. Aynı zamanda insana bağlı işlemlerde yaptığı
optimizasyon ile depo personeli değişim maliyetlerini düşürür.

Deponuzda tasarrufa yer açın!

Mal yerleştirme, mal sevkiyatı, sayım gibi fiziki operasyonları hızlandıran Logo Neon, %70’e varan zaman,
%40’a varan işçilik tasarrufu sağlayabilir. Stoklara ait fiziki ve kayıt altındaki değerlerin aynı olmasını
sağlayarak stok doğruluğunu daha üst seviyelere taşır. Zamanı verimli kullanmanız için, el terminalleriyle
barkod okutarak hızlı sayım imkanı tanır.

Gelecek planlarınıza şimdiden uyumludur.

Logo Neon, İngilizce ve Rusça arayüz opsiyonları ile yurtdışında faaliyet gösteren veya göstermeyi
planlayan işletmelere ek dil seçenekleri sunar.

Depo düzen yönetiminiz mal kabul aşamasından itibaren başlasın.

Depoya mal kabul sırasında siparişin, irsaliyenin ve faturanın karşılaştırılmasını sağlayarak hataların önüne
geçen Logo Neon, tedarikçiden gelen hatalı malların da tespitini ve sayımını kolaylaştırır. Satın alma
siparişlerinin izlenmesine, yerleşimin düzenli olmasına ve depo düzeninin korunmasına yardımcı olur.

Sayılar sizi yönetmesin, siz sayıları yönetin!

Bir deponun olmazsa olmazı; gelen, stokta tutulan ve çıkışı yapılan malların sayımıdır.
Logo Neon, el terminalleriyle barkod okutma özelliği sayesinde depo sayım işlemlerinizi kolaylaştırır.
Seri, lot ve stok yeri verileri ile sayım yapar. Kayıtlı stoklarınızla sayım sonuçlarınızın anında
karşılaştırılmasına olanak sağlayarak, kayıtlarınızın sağlıklı olmasını garantiler. Ayrıca, kayıtlı
stoklarınız ve stok sayım verileriniz arasındaki tutarsızlıkları tespit ederek, sayım fark fişlerinizi
otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Seri / Lot takibi ile deponuzu yakından izleyin.

Logo Neon; gıda, kimya, kozmetik, medikal gibi sektörlerde kritik olan Seri / Lot no, son kullanma tarihi,
parti gibi bilgileri kayıt altına alarak kolaylıkla izlenebilirliklerini sağlar. Elektronik, makine ve benzeri
sektörlerde ise seri numaralı operasyonlarınıza hız katar.

Tüm üretim kayıtlarınız emin ellerde!

Üretim aşamalarınız ve üretiminiz sonunda mamül üretiminlerinizi el terminalleriyle kayıt altına almanızı
sağlayan Logo Neon, ara stokları ve anlık üretim emrinize karşılık üretim miktarlarını izlemenizi sağlar.
Reçeteye bağlı işlemler ile hammadde ve yarı mamul stoklarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Logo Neon ile işletmenizin
tüm depo süreçlerini en etkin
şekilde yöneterek hız ve verim
kazanırsınız, rekabette öne
geçersiniz.

Sevkiyatlarınızı hem doğru hem hızlı tamamlayın.
Logo Neon, sevkiyat sırasında sipariş, irsaliye ve faturanın karşılaştırılmasını sağlayarak süreci hatasız
biçimde tamamlamanızı sağlar. Ayrıca, müşteriye hatalı mal gönderimini engellemeye yardımcı olur.
Siparişlerin birden fazla kişi ile toplanmasını sağlar. Stok Yeri özelliği ile mal toplama sürecinize hız katar.

Dış Ticaret / Antrepo yönetiminde de avantajlısınız!

Elektronik ihracatçılar, antrepo kullanan işletmeler için geliştirilmiş algoritmalarıyla Logo Neon işçiliklerde
büyük kazanç sağlar. Millileştirme ve operasyon fişleriyle yapılan hareketleri kontrollü ve hatasız hale
getirir.

Setleme / takım tamamlama ile eksiksiz sevkiyat gerçekleştirin.

Logo Neon’un Setleme özelliğiyle; mobilya, bilgisayar, makine gibi pek çok parçadan oluşan malların
sevkiyatında eksik parça gönderimini önlersiniz. Ayrıca, makine gibi pek çok koliden oluşan mallarda
eksik / fazla koli sevkiyatını da engellersiniz.

Karekod, 2D ve Karmaşık Barkod desteği ile bilgilere kolay ulaşın!

Medikal ve ilaç sektöründeki karekodları hazır çözebilen Logo Neon, 2D (iki boyutlu barkod) ve karekodlar
içinde bulunan barkodları çözümleme yeteneği sayesinde barkodların içerdiği bilgileri otomatik
çözümlendirir.

Logo Neon le
Yapableceğnz Temel İşlemler
Genel İşlemler
■ Sparş kontrollü sevkyat / mal kabul
■ Çoklu sparş mal kabul / sevkyat
■ Fatura / rsalye le kontrollü hareketler
■ Talep fşlerne karşılık depo hareketlern gerçekleştrmek
■ İade satış / satın alma
■ Malzeme yönetm fşler (Sarf, fre, ambar fş vs)
■ Kullanıcı tanımlı fşler
■ Konsnye şlemler
■ Dağıtım emr
■ Alt mamül kontrollü sevkyat (Setleme ve takım tamamlama)
■ Alternatf malzeme le sevkyat (Setleme ve takım tamamlama)
■ Fşlerde otomatk fyatlandırma ve fyat kartlarıyla uyum
Malzeme Kullanım Özellkler
■ 2D barkod desteğ
■ Ser / Lot desteğ
■ Malzemeye at brden fazla barkod desteğ
■ Ağırlık blglendrmel brml barkod desteğ
■ Karma kol kullanım süreçlerne uygunluk
■ Stok yer (Raf adres) desteğ
■ Alt mamül desteğ
■ Malzeme sınıfı desteğ
■ Varyantlı malzemeler le çalışma
■ Talep fşleryle şlem
■ Çoklu ver çeren barkodları çözümleme ve yorumlama
■ El termnalnden malzeme barkod kaydı ve düzenlemes
Üretm Modülü
■ Hızlı üretm
■ Üretm emrler durumlarını değştrme
■ Üretm mktar grş le otomatk sarf / fre fş oluşturma
■ Üretm emr lşkl manuel sarf ve fre fş oluşturma le gerçekç zleme
Dış Tcaret (İthalat / İhracat)
■ Mllleştrme kabul
■ Dolaşım fşler
■ Ser numaralı malzemelern thalatına özgün süreçler
Sayım
■ El termnalleryle sayım
■ Gelşmş sayım raporu le anlık sonuç
■ Ser / Lot bazında karşılaştırma
■ Sayım sonuçlarının MS Excel'e transfer
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