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Vă oferim sprijin informatic pentru compararea ofertelor de la 
furnizori în baza unui sistem complex de condiţii.

Gestionarea catalogului electronic vă ajută să treceţi în revistă 
un cerc mai mare de furnizori.

Cu ajutorul evidenţelor pentru execuţia comenzilor puteţi 
verifica oricând stadiul comenzilor.

Submodulul de control al achiziţiilor poate previziona nevoile 
probabile de achiziţie în baza consumului anterior.

Puteţi solicita liste cu cei mai importanţi furnizori.

Puteţi întocmi rapid ofertele, comenzile şi le puteţi transmite 
cu uşurinţă catre furnizori.

Sistemul verifică automat facturile intrate în baza cantităţilor 
comandate şi a preţurilor stabilite prin contract.

Puteţi crea noi tipuri de documente şi puteţi adăuga noi 
câmpuri documentelor existente.

Puteţi exporta din sistemul dvs. documente pentru a fi prelucrate de alţii (ex. contabililor), respectiv puteţi importa în sistem 
documente, dacă acestea sunt accesibile în format electronic.

Pe facturile de achiziţie se pot atribui costuri suplimentare la unele articole (transport, VAMA).

Puteţi accesa o multitudine de situaţii, rapoarte şi statistici şi puteţi urmări documentele aferente achiziţiei, în baza legăturilor 
dintre acestea.

Puteţi extrage loturi de documente.

Cu acces autorizat puteţi vizualiza oricând operaţiunile arhivate.

Lista lipsurilor vă arată cât trebuie să achiziţionaţi din fiecare produs pentru satisfacerea comenzilor în curs.

Indiferent de felul în care dvs. numiţi unitatea de identificare – clasă, nr. de înregistrare, nr. lot, identificator paletă, nr. de 
fabricaţie, cod de bare – puteţi fi sigur că sistemul Dyntell.ERP le va gestiona.

Cu ajutorul sistemului mobil cu cod de bare stocarea poate fi accelerată semnificativ.

APROVIZIONARE



Puteţi gestiona un număr opţional de depozite, la un număr 
opţional de puncte de lucru.

Puteţi organiza curse, trasee optimizate cu ajutorul depozitului 
mobil.

Puteţi ţine evidenţa articolelor sau o puteţi ţine în baza locului de 
depozitare (hărţi grafice).

Puteţi identifica articolele în mod clasic sau cu ajutorul codurilor 
de bare.

Puteţi căuta rapid articolele în baza caracteristicilor şi 
apartenenţei acestora.

Puteţi lista bilete de stoc și gestiona nivele minime, maxime de 
stoc.

Puteţi solicita calcularea nivelului optim al stocului.

Puteţi gestiona şi evalua articolele în unităţi de măsură diferite.

Puteţi urmări viteza de rotaţie a unor articole.

Ne adaptăm la dimensiunile stocului D-voastră şi la nevoile tehnice 
pe care le aveţi.
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MANAGEMENTUL DEPOZITELOR
(LOGISTICĂ)

Puteţi crea sortimente.

Puteţi lista etichete, chiar şi cu coduri de bare.

Pentru băuturi vă stă la dispoziţie o funcţie de aşezare pe stand.

Se pot planifica trasee optime pentru extragere şi depozitare

Cu ajutorul funcţiei de comisionare pregătirea livrării va deveni mai organizată.
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Introducerea, operarea şi mentenanţa vă scutesc de cheltuieli

Înlocuieşte sistemele învechite sau staţionare

Minimizează nevoia de resurse umane

Poate fi integrat oricărui sistem de management al afacerilor

Se adaptează proceselor dvs. de afaceri, metodelor şi standardelor 
dvs. de depozitare. Cu soluţia noastră cu coduri de bare automatizăm 
gestiunea stocurilor, respectând principiile FIFO, LIFO sau FEFO.

La cererea, putem conecta modulul la orice sistem existent de 
management al afacerii. Cu ajutorul Mobil.Dyntell puteţi gestiona cu 
uşurinţă atât problema ambalajelor cât şi a comisionării.

MOBIL.DYNTELL (DEPOZIT) 
SISTEM DINAMIC DE GESTIUNE A STOCURILOR

AVANTAJELE SISTEMULUI

Intrare, ieşire, stocare, scoatere din stoc

Mişcarea materialelor între depozite şi în incinta depozitelor

Informaţii privind stocurile, gestiunea stocurilor

Evidenţa spaţiilor de stocare, a punctelor de lucru, numerelor de fabricaţie, a datelor de expirare, marcajelor speciale, a 
observaţiilor

Stabilirea nivelului minim şi maxim al stocurilor

Gestiunea comenzilor clienţilor şi furnizorilor, codului de bare al articolelor, loturilor, registrelor, temperaturii, dimensiunilor
inventariere, încasare, comisionare

FUNCŢIONALITATE

Închidere (depozitelor, produselor)

Urmărirea mărfii, recuperarea istoricului

Listarea etichetelor cu coduri de bare pentru materialele intrate, ieşite

Generarea automată a listelor de comenzi, de încărcare 
Stabilirea preţului articolelor intrate

Evidenţa originii în cazul conectării la sisteme străine

Alocare automată în baza vitezei de rotaţie

EDI (schimb electronic de date cu alte sisteme)


