EG SHIPPING PACKAGING MANAGEMENT
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AND OPERATIONS

Raskere og enklere håndtering av emballasje
gjennom hele verdikjeden
EG Shipping Packaging
Management
Fordeler:
•

Spar tid og ressurser med
profesjonell håndtering av
emballasje.

•

Registrer og spor mengde, verdi og
sted for emballasjemateriale.

•

Få oversikt over lagerbeholdning,
forflytninger, fakturering, innkjøp og
avhending av emballasje.

•

Få innblikk hos kunder, leverandører
og transportselskaper.

•

Enkel håndtering av prosesser og
avtaler med emballasjepooler.

•

Rask og pålitelig registrering av
emballasjeforsendelser med mobile,
håndholdte enheter.

•

Unngå tidkrevende manuelt
inntastingsarbeid som lett kan gi feil.

EG www.eg.no

Emballasjematerialer har ofte en reell verdi for din eller dine
forretningspartneres virksomhet. Derfor er det viktig å kunne
registrere og spore emballasjematerialets mengde, verdi og sted i
selskapet samt hos kunder, leverandører, transportselskaper og
emballasjepooler.
Dette kan være en tidkrevende manuell prosess som lett kan gi
feil, gjøre lager- og logistikkarbeidet mindre effektivt og påvirke
relasjonen til dine forretningspartnere.
Integrer håndtering av emballasje i det daglige arbeidet
EG Shipping Packaging Management fungerer problemfritt med Microsoft
Dynamics 365 for Finance and Operations, og muliggjør raskere og enklere
sporing, fakturering og avhending av innkommende og utgående emballasje.
Løsningen supplerer standardfunksjoner i lagermoduler og gjør det mulig å
behandle emballasje som produkter, med eller uten en tilknyttet
økonomisk verdi. På den måten kan lagerbeholdning, forflytninger,
fakturering, innkjøp og avhending av emballasje spores som en integrert
del av finans- og logistikkprosessene.
Enklere håndtering av standard emballasjetyper
Med EG Shipping Packaging Management kan du definere prosesser for
forsendelse, mottak, sporing og fakturering knyttet til håndtering av
vanlige typer emballasje, for eksempel returnerbar emballasje, fakturerbar
emballasje, engangsemballasje og emballasje som leveres av en pool.

Emballasjesammensetningen (f.eks. antall artikler per kasse, kasser per krybbe og
krybber per pall) kan angis i emballasjegrupper. Emballasjegrupper kan defineres
som et generelt oppsett, per sted eller per sted/lager. Emballasjesammensetningen
kan også variere, for eksempel etter hvorvidt forsendelsen skjer til en nasjonal eller
internasjonal kunde.
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Fleksible emballasjestrukturer for kunder og leverandører
Ved å definere emballasjestrukturer kan du se emballasjesaldoen for hver enkelt
kunde eller leverandør, og opprette fakturaer eller kreditnotaer på bakgrunn av
saldoen og stedet for returnerbar emballasje. Når du oppretter en salgs- eller
kjøpsordre, blir den tilknyttede emballasjeinformasjonen automatisk inkludert og
mengden emballasje for den aktuelle ordren beregnet og vist.

• Problemfri integrasjon med
virksomhetens økonomi-, lager- og
logistikkprosesser.

Raskere håndtering hos transportselskapenes
Med EG Shipping Packaging Management kan du angi steds- og lageropplysninger
for transportselskaper og benytte standard leveringsmåter, med opplysninger om
transportselskapet og tjenestene de tilbyr, slik at de kan kobles til enkeltordrer.
Når du oppretter en salgs- eller kjøpsordre, overføres transportselskapets
emballasjeoppsett automatisk til ordren basert på valgt leveringsmåte.
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Rask og pålitelig registrering av forsendelser med mobil integrasjon
Løsningen kan brukes på mobile (RF) enheter for å registrere opplysninger om
emballasjetype og mengde i innkommende og utgående forsendelser, basert på
en salgs- eller kjøpsordre, eventuelt kundens, leverandørens eller
transportselskapets referansenummer. Det er dessuten mulig å legge til ekstra
opplysninger, for eksempel registreringsnummeret til kjøretøyet som skal levere
varene.
EG og Dynamics 365 ‒ alt du trenger fra én erfaren samarbeidspartner
EG er en av Skandinavias ledende Dynamics 365-partnere. Med et solid ERP- og
CRM-grunnlag og omfattende IT-kunnskap kan vi tilby eksperthjelp til alt fra
maskinvare, infrastruktur, hosting, support og service til ledelses- og
prosessrådgivning. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe dere med å finne løsninger
på dagens utfordringer og gjennomføre fremtidige planer.
IT-løsninger som styrker din bedrift og matcher din bransje
EG er en av Skandinavias ledende Dynamics 365-partnere. Med et solid ERP- og CRM-grunnlag
og omfattende IT-kunnskap kan vi tilby eksperthjelp til alt fra maskinvare, infrastruktur,
hosting, support og service til ledelses- og prosessrådgivning. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe
dere med å finne løsninger på dagens utfordringer og gjennomføre fremtidige planer.
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Egenskaper:
• Utviklet for Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.

• Angivelse av bestemte prosesser for
håndtering av returnerbar
emballasje, fakturerbar emballasje,
engangsemballasje og emballasje
som leveres av en emballasjepool.
• Angivelse av emballasjeinnstillinger,
for eksempel for nasjonale og
internasjonale forsendelser.
• Angivelse av emballasjesammensetning for individuelle
anlegg og lagre.
• Bruk av separate nummerserier for
sporing av emballasjeopplysninger
hos kunder og leverandører.
• Bruk sammen med mobile (RF)
enheter som er integrert med
Microsoft Dynamics lagerapplikasjon.

Kontakt EG på tlf. 95 73 64 97 eller
salg@eg.no, eller les mer om EG Shipping
Packaging Management på www.eg.no
og Microsoft AppSource.

