ridder iq - PDA Logistiek

Het beheren van een voorraadmagazijn is complex. Arti-

wordt de voorraad eenvoudig geïnventariseerd, zonder

kelen worden afgeboekt vanuit de voorraad op een order.

papieren lijsten. Met Ridder iQ PDA Logistiek maakt u

Artikelen komen retour of worden verplaatst naar een an-

bovendien automatisch een inkoopadvies. Daardoor komt

der magazijn. En u moet artikelen tijdig aanvullen. Beheert

de hoeveelheid producten die u op voorraad hebt altijd

uw bedrijf de magazijnmutaties nogal met de hand? Houdt

overeen met de verkoop.

u de mutaties op een formulier bij en zet u deze vervolgens
in een ERP-pakket? Dat werkt fouten in de hand. Bovendien

Artikel uitgifte op order

heeft u nooit een realtime overzicht van uw voorraad.

Met deze functionaliteit boekt u voorraadartikelen op
verschillende manieren af naar een order. Ook kunt u het

Met Ridder iQ PDA Logistiek inventariseert u snel, eenvou-

meer- en minderverbruik van materialen eenvoudig op

dig en secuur de voorraad. Medewerkers scannen achter-

een order te boeken of terugboeken op voorraad.

eenvolgens de barcode van het magazijn en de barcode
van het artikel en geven daarna het getelde aantal in. Zo

Voorraadinventarisatie

De voordelen: geen foutkans en een aanzienlijke tijd-

Uw voorraad inventariseren is een peulenschil met Ridder

en kostenbesparing op het gebied van voorraad-

iQ PDA Logistiek. Medewerkers scannen de barcodes van

inventarisatie.

het betreffende magazijn, vervolgens de barcode van
het artikel en geven daarna het getelde aantal in. Op deze
manier vindt eenvoudig een voorraadinventarisatie plaats,
zonder papieren lijsten te hoeven invullen en verwerken.

“Al uw magazijnbewegingen geautomatiseerd.”

Bestellen

aan het dagelijks bevoorraden van servicebussen vanuit

Met Ridder iQ PDA automatisch kunt u ook een bestelad-

het hoofdmagazijn. Of aan het overboeken van artikelen

vies genereren. Een medewerker scant het betreffende

vanuit de expeditie naar de andere magazijnen.

artikel of bakje en geeft de aantallen handmatig op óf op
basis van de bestelhoeveelheid. Het resultaat: een

Wilt u ook uw magazijnbewegingen automatiseren?

efficiënte en foutloze inkoop.

En wilt u weten welke voordelen Ridder iQ PDA Logistiek
heeft voor uw bedrijf? Neem dan contact op met de

Magazijnoverboekingen

verkoopafdeling van Trivest Software Group. We vertellen

Met de PDA-scanner kunt u artikelen overboeken van

u graag meer, natuurlijk volledig vrijblijvend.

het ene naar het andere magazijn. Denk bijvoorbeeld
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