Enklere lagerhåndtering med StandoVentory
Ett program som administrerer alle produktene i beholdningen din.

Forenklet lagerhåndtering
Hvert produkt skannes eller kontrolleres automatisk inn. Den skannes på nytt når det fjernes
og omorganiseres automatisk om nødvendig. På denne måten er lageret med lakkprodukter og
tilbehørsprdukter alltid optimalisert.

Bedre oversikt
Ved å overvåke forbruk og kontrollere lagerbeholdningen i sanntid, kan du effektivt overvåke
hver enkelt vare i beholdningen – selv om du har flere lagre.

Bedre lønnsomhet
Reduser varekapitalen med mindre varelager. Med redusert varelager kan du fokusere på mer
lønnsomme aktiviteter.

Rask avkastning (ROI)
Med effektiviteten du får, betaler StandoVentory seg selv innen kort tid!

Slik fungerer det
1. Leveranser skannes enten med en strekkodeleser eller automatisk inn i systemet
2. Når produktet brukes, skannes det ut av systemet.
3. Du kan alltid se lagerbeholdningen, forbruket og statistikken etter avdeling eller
leverandør.
4. Når beholdningen av en vare når et forhåndsbestemt nivå, vises en ordreliste som
opprettes automatisk.
5. Bestillingen kan kontrolleres før den sendes via e-post til leverandøren, slik at varene
kan leveres i god tid – og lagerbeholdningen kan opprettholdes kontinuerlig.

Finn ut hvor mye tid og penger du kan spare!

0,5 tim/order

0,25 tim/order

0,25 tim/order

tidsbruk
kontroll på varebeholdningen

tidsbruk
på alle produkter du behøver å bestille

tidsbruk
Gjøre bestillinger hos leverandører

Dette sparer deg for mye ekstra tid.
Kontakt din Standox-representant idag
Spare tid
Scan Og

Automatisk Bestilling

Alltid Uppdatert Meny

Bruk en strekkodeleser til å skanne
produktene. Du kan også opprette dine
egne strekkoder og kataloger for å
skreddersy systemet til dine egne behov.
Alternativt kan du sjekke og motta leverte
varer på skjermen.

I stedet for å opprette ordrelister manuelt
selv, gjør Standoventory det automatisk for
deg. Sjekk, endre eller legg til produkter før
de sendes til leverandørene dine for
levering.

Menyen er alltid oppdatert og lett å forstå.
Du får en eksakt oversikt over alle
produktene på ditt lager. Bruk den til å
sjekke ordrer, ordrehistorikk og se
leveringsstatus på kommende ordrer.

Spare penger
Et system for alt
StandoVentory kan administrere – både lakkprodukter og tilbehør. Du kan også administrere
flere leverandører samtidig på en enkelt skjerm. Ingen behov for separate systemer på hvert
sted. Selv om det er forskjellige kostnadssteder og leveringsadresser, har StandoVentory
kontroll på alt.
Kostnadseffektivt
Betal for StandoVentory med et lite månedlig gebyr. På denne måten får du alltid den nyeste
versjonen automatisk. Vanligvis betaler systemet seg selv innen 4 uker, takket være
effektiviteten som genereres.
Nyttig statistikk og nøkkeltall
Statistikk på varenivå og en rekke viktige beregninger hjelper deg med å vurdere
bruksmønstre, slik at du kan optimalisere forbruket.
Utløpsdato
Ha oversikt over utløpsdatoen – spesielt på sjeldne brukte produkter – for å unngå unødvendig
avfall.

Eksempel

Spar energi og tid
Teknikk du kan stole på
StandoVentory er basert på teknologi utviklet av Axalta - et av verdens ledende firmaer innen
billakk. Dette betyr at det er teknologi du kan stole på - og du vet at systemet er designet
spesielt for bilindustrien og verksteder i alle størrelser.
Ingen installering
StandoVentory er skybasert, så det er ingenting å installere. Det betyr også at du alltid
automatisk har den nyeste versjonen uten å måtte oppdatere systemet. I tillegg betyr det
skybaserte systemet at du kan få tilgang til informasjonen hvor som helst med en hvilken som
helst Internett-aktivert enhet (f.eks. datamaskin, nettbrett, mobil).

Kom igang med StandoVentory idag.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_no/no_NO/marketing-services/standoventory.print.html

