SKLAD RON SOFTWARE
Systém je určen pro vedení skladu, fakturaci zboží a služeb, sledování zakázek a objednávek zákazníků.
Dále obsahuje moduly, jako jsou pokladna, evidence pošty a etikety. Díky uvedeným funkcím má program
široký okruh použitelnosti. Tento způsob vedení skladového hospodářství přináší úsporu času a tím i peněz.
Zvyšuje spolehlivost a omezuje chybu lidského faktoru.

www.ron.cz

Sklad Ron software

Program SKLAD využijete jako samostatnou aplikaci pro vedení skladového hospodářství nebo jako
součást stravovacího systému či systému pro evidenci zakázek. Ve stravovacím systému je vhodný k prodeji
doplňkového sortimentu v kantýně. V zakázkovém systému se používá pro výdej materiálu na jednotlivé
zakázky a pro naskladnění finálních výrobků.

podnikejte s přehledem

MÁME SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami
zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme
variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl,
stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství,
zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).
www.ron.cz

Vybrané reference
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BAUER GEAR MOTOR SLOVAKIA ++ SHIMANO CZECH REPUBLIC
HETTICH ČR
++ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
LINASET
++ STROJE A MECHANIZMY
LINDAB
MÖLNLYCKE HEALTH CARE
KLINIPRO
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SKLAD
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____________________________________________________________
Pokladna
Modul POKLADNA nahrazuje standardní počítačovou pokladnu
pro prodej zboží. Navíc její funkčnost lze rozšířit. Vyšší komfort
vám zajistí například scanner čárového kódu nebo tiskárna
účtenek.
++ přímý prodej zboží, příjem plateb a vystavování účtenek
++ jednoduchá a přehledná tlačítka, uživatelsky
konfigurovatelná
++ nastavení pokladny dle vašich představ a požadavků
++ průběžná, denní a měsíční uzávěrka pokladny
++ libovolné množství pokladen
++ podpora práce s dotykovou obrazovkou
++ podpora čárových kódů
++ možnost připojení pokladní zásuvky, zákaznického displeje,
scanneru čárového kódu, váhy

Výhody našeho řešení
++ výběr pokladních komponent
++ podpora čárových kódů
++ využívání přenosných terminálů pro
příjem a výdej zboží
++ množství datových můstků (import
a export dat) na jiné systémy
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____________________________________________________________
Moduly

____________________________________________________________
SOUČÁSTi SYSTÉMU SKLAD

OBJEDNÁVKY
Program eviduje přijaté a vydané objednávky. Můžete je třídit
a snadno dohledat podle zadaných kritérií. Objednávky obsahují
množství potřebných dat — základní údaje o objednávce,
odběratel/dodavatel, fakturační údaje, položky objednávky,
zodpovědná osoba.

++ Software SKLAD
++ Volitelné příslušenství — scannery čárových kódů, tiskárny,
váhy, dotykové obrazovky
++ Analýza a implementace požadavků zákazníka
++ Školení uživatelů a administrátorů
++ Implementace propojení do nadřazeného systému

Zakázky
Modul ZAKÁZKY umožňuje evidovat práci zaměstnanců na
jednotlivých zakázkách. Propojením skladového hospodářství
s modulem ZAKÁZKY vám umožní sledovat ziskovost jednotlivých zakázek.
mobilní terminály
Pomocí přenosných čteček čárového kódu BTH můžete provádět
příjmy a výdeje zboží ve skladu bez omezení pohybu. Při synchronizaci dat s počítačem jsou data přenesena do databáze.
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ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI
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okamžitá informace o množství zboží na skladě
vazby na naše systémy jídelna a zakázky
modularita a konfigurovatelnost syst ému
uživatelský editor sestav a grafů
exporty dat do Excelu, pdf a dalších formátů
www.ron.cz

RON SOFTWARE, spol. s r.o.
RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 2001
733 01 Karviná - Hranice

www.ron.cz

tel.: +420 596 312 827
tel.: +420 603 102 448
fax.: +420 596 309 036

e-mail: software@ron.cz
e-mail: objednavky@ron.cz
web: www.ron.cz

