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ABAS ERP ESSENTIALS
Az összes itt felsorolt tulajdonság/funkció jelenti az általános standard alapcsomagot.

TÖRZSADATOK
ALAPVETŐ TÖRZSADATOK
•

Vevők

•

Érdeklődők

•

Dolgozók

•

Szállítók

•

Árucikkek

•

Cikktartományok

•

Gyártási listák

•

Gyártóeszközök

•

Kiegészítő tételek

•

Szolgáltatások

•

Szolgáltatás darabjegyzékek

•

Műveletek

•

Gépcsoportok/részlegek

•

Főkönyvi számlák

•

Költséghelyek/költségviselők

•

Költségobjektum tartományok

•

Költségfelosztók

•

Költségnemek/költségnem tartományok

•

Adókulcsok/adószabályok/folyamat adószabályok

•

Folyamat adó konfigurációk

•

Számla csere

•

Számlamódozatok

•

Rövid szövegek (szállítási feltételek, megszólítások, Incoterms stb.)

•

Nyersanyagok

•

Általános költségek

•

Fizetési feltételek

•

Fizetéselosztók

•

Standard kontírozások

•

Üzemi adatok

•

Jelszavak/jogok/munkatartományok

•

Bércsoportok

•

Pénznemek/árfolyamok

•

Anyagpótlékok

•

Régiók/országok/gazdasági térségek

•

Címformátumok

•

Napi tervek

•

Műszaktervek

•

Cikkcsoportok/termékcsoportok

•

Egységek

•

Tárgyi eszközök
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•

Értékcsökkenési típusok

•

Értékcsökkenési javaslatok

•

Raktárcsoportok/raktárak/raktárhelyek

•

Raktárcsoport tulajdonságok

•

Átraktározási tulajdonságok

•

Sarzsok/sorozatszámok

•

Fizetési felszólítási feltételek

•

SEPA terhelőlevél megbízások

•

Hitelkeretek

•

Költséghely átvezetések

•

Költségviselő havi/éves átvezetések

•

Számlatartományok/folyószámla-tartományok

•

Likviditás tervezés beállítások

•

Corridor Controlling eredmény

•

Corridor Controlling mérleg

•

Szabad gazdasági év/szabad gazdasági év lefolyás

•

Könyvelési körök/könyvelési kör konfiguráció

•

Árak/rabattok

•

Utalványok

•

Jutalékok

•

Konszernvállalat

•

Konszernstruktúra

•

Konszernadat csere

•

Konszernadat történet

•

Konszolidációs körök/konszolidáció konfiguráció

•

Bankok/bankkapcsolatok

•

Csomagolási útmutatások

•

Címek

•

Gazdasági év kezelés

•

Időháló

•

Tervezési időszakok

•

Naptár ciklusok

•

Tervezési egységek

•

Eladás tervezések/forgalom tervezések

•

Szükséglet tervezési egységek

•

Gördülő tervezések

•

Számkörök

•

Számkör hozzárendelések

•

Számlálók

•

Verziószámlálók

•

Folyamat leírások

•

Folyamat állapotok

•

Diszpó naptár

•

Rendelkezésre álló kapacitások

•

Konténer számlák

•

Konténer körforgások

•

Layout/gyűjtőlayoutok/paraméter layoutok/layout listák

•

Papírformátumok

•

Nyomtatók/nyomtató listák

•

Spoolerek

•

Nyomtatóelosztók/nyomtató hozzárendelők
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•

Nyomtatási beállítások

•

Idegen nyelvi konfiguráció

•

Lehívási paraméterek/lehívási paraméter listák

ÁRUCIKK KEZELÉS
•

Többszintű gyártási listák

•

Gyártási listák különböző típusai/verziói

•

Manuális és automatikus kalkuláció

•

Alternatív árucikkek kezelése

•

Tartozékok kezelése

•

Árucikk leírások, értékesítési és megrendelési szövegek tetszőleges nyelveken

•

Mennyiség átszámítási lista árucikkenként

•

Előzményadatok és statisztikai adatok automatikus megjelenítése

•

Korlátlan sorozatszám- és sarzskezelés

•

Változatok kezelése

•

Szett árucikkek kezelése

CÍM KEZELÉS
•

Vevők, szállítók, érdeklődők, dolgozók, ügynökök

•

Kontakt személyek és szállítási címek/lerakodóhelyek tetszőleges száma

ÁRAK ÉS RABATTOK
•

Ár-, ill. rabattlépcsők

•

Átalányárak

•

Csoportárak/-rabattok

•

Láncrabattok

•

Megadott rabattok tetszés szerint elkülönített kimutatása a beszerzési/értékesítési ügyletben

•

Rendkívüli akciók

•

Kerekítési faktorok és drágulási felárak

•

Bruttó/nettó árak

•

Ár-, ill. rabattcsoportok vevő/szállító vagy árucikk szerint

•

Az árak/rabattok időbeli érvényességének szabályozása

•

A rögzített árak és rabattok központi kezelése/adminisztrációja

•

Árképzés árlistákból (mennyiségtől függően és mennyiségtől függetlenül)

•

Árképzés beszerzési és értékesítési tételekhez egyenként, ill. definiált csoportokhoz

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Módosítás történet

•

Vevők és kapcsolatok áttekintése

•

Szállítók és kapcsolatok áttekintése

•

Kapcsolat lehetőségek

•

Cím monitor

•

Zárlat ellenőrzések

•

Árucikkek áttekintése

•

Cikktartomány hierarchia

•

Cikktartomány felhasználási kimutatás

•

Vevő árucikk kapcsolatok

•

Részegység darabjegyzék

•

Szerkezeti darabjegyzék
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•

Árucikk felhasználási kimutatás

•

Árucikk felhasználás helyettesítés

•

Árak/rabattok áttekintése

•

Jutalékok áttekintése

•

Árfolyam történet

•

Bankok/bankkapcsolatok áttekintése

•

Közösségi adószám ellenőrzés

•

Engedélyek

•

Engedély felhasználási kimutatás

•

Gazdasági térség struktúra

•

Csomagolóeszköz plauzibilitási vizsgálat

•

Naptár hierarchia

•

Naptár felhasználási kimutatás

•

Naptár információ

•

Cikk-/termékcsoportok áttekintése

•

Nyomtatók áttekintése

•

Spoolerek áttekintése

© abas Software AG

A változtatás jogát fenntartjuk!

6 l 58

CRM
ÁLTALÁNOS
•
•

Oldalsáv az ügylet maszkokban, bezárható/kinyitható, információkkal az ügyletről (pl. feladatok,
feljegyzések, dokumentumok) és a beírt kapcsolat aktív ügyleteiről
Integráció az abas DMS-sel

LEHETŐSÉGEK
•

Lehetőségek kezelése: készítése, nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása, archiválása

•

Három cím ügyletenként (kapcsolat, számlafogadó és áruátvevő)

•

A lehetőség érvényességi időszaka

•

Tervezett értékesítési megrendelés dátum

•

Ajánlat valószínűség

•

Elutasítás oka

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Rögzíthető árucikk tételekkel vagy árucikk tételek nélkül

AJÁNLATOK
•

Ajánlatok kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy létrehozás lehetőségekből), nyomtatása,
zárolása/zárolás alól való feloldása, archiválása

•

Három cím ügyletenként (kapcsolat, számlafogadó és áruátvevő)

•

Az ajánlat érvényességi időszaka

•

Tervezett értékesítési megrendelés dátum

•

Értékesítési megrendelés valószínűség

•

Elutasítás oka

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, kiszállítás
módja stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Jutalék meghatározás

•

Alternatív tételek

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

•

Ajánlat gyártási lista ügylet tételenként

•

Ajánlat előkalkuláció a kalkulációs eredményeknek a mindenkori ügylet tételekbe való tetszés szerinti
visszaírásával

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Értékesítés munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés, Vevő akta/Érdeklődő akta

•

Érdeklődő akta

•

Vevő akta

•

Árucikk akta

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Értékesítési csatorna

•

Az elutasítás okainak előfordulásai

•

Értékesítés központ
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•

Vevő infó központ

•

Ügyletlánc/Bizonylatlánc

•

Nyitott ajánlatok

•

Előkalkuláció áttekintés

•

Előkalkulációs lap

•

Tétellánc

•

»Értékesítési csatorna« BI standard jelentés

•

»Értékesítési csatorna (dátum)« BI standard jelentés, fordulónapra vonatkozó

•

»Lehetőség állomány« BI standard jelentés

•

»Beérkező lehetőségek« BI standard jelentés

•

»Megnyert/elvesztett lehetőségek« BI standard jelentés

•

»Az értékesítési ciklusok trendjei (hónapok/negyedévek)« BI standard jelentés, beszerzés időtartama
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ELADÁS TERVEZÉS
ÁLTALÁNOS
•

Jövőbeli eladások és szükségletek egész vállalatra kiterjedő előrejelzése

•

Manuális tervezés vagy tervezés múltbeli értékek alapján előrejelzési módszerek használatával
(átlagérték, lineáris regresszió, exponenciális simítás)
Késztermékek vagy alkatrészek tervezése

•
•

Rugalmas tervezési időszakok: nap, hét, hónap, negyedév és év vagy szabadon választható
időszakok

•

A tervezési időszakok rugalmas meghatározása a gördülő tervhez

•

Egy eladás tervezés tetszés szerinti diszpó-releváns figyelembevétele (a diszpozíció beszerzési
javaslatokat készít terv adatok alapján meglévő kiszállítások és fixált értékesítési megrendelések
elszámolásával)
Integrált forgalom tervezés eladási terv árak használatával

•

TERVEZÉSI SZINTEK
•

Egyes árucikkek vagy cikkcsoportok

•

Raktárcsoport szerint differenciálva

•

Egyes vevőkhöz vagy vevőcsoportokhoz differenciálva

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

A tervezési hierarchiák megjelenítése

•

A terv eladási mennyiségek áttekintése

•

A terv forgalmak áttekintése

•

Terv-tény összehasonlítás az eladáshoz és forgalomhoz

•

MPS elemzés
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ÉRTÉKESÍTÉSI MEGRENDELÉS LEBONYOLÍTÁS
ÁLTALÁNOS
•

Érdeklődők és a hozzá tartozó kapcsolatok átalakítása vevőkké és vevő kapcsolatokká

•

Oldalsáv az ügylet maszkokban, bezárható/kinyitható, információkkal az ügyletről (pl. feladatok,
feljegyzések, dokumentumok) és a beírt kapcsolat aktív ügyleteiről
Integráció az abas DMS-sel

•

KERETMEGRENDELÉSEK
•

Keretmegrendelések (szerződések) kezelése: készítése, nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása,
sztornózása, archiválása

•

Három cím ügyletenként (vevő, számlafogadó és áruátvevő)

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Végérvényes rendeltetési ország

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, kiszállítás módja
stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Jutalék meghatározás

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

•

Gyártási lista ügylet tételenként

•

Előkalkuláció a kalkulációs eredményeknek a mindenkori ügylet tételekbe való visszaírásával

•

A keretmegrendelések, mennyiségek és érvényességi idők ellenőrzése

•

Halmozott mennyiségek ügylet tételekben

•
A

Az ügylet tételek szállítólevél/számla relevanciájának szabályozása

ÉRTÉKESÍTÉSI MEGRENDELÉSEK
•

Értékesítési megrendelések kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy
ajánlatokból/keretmegrendelésekből), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása, sztornózása,
archiválása

•

Gyűjtőmegrendelések készítése

•

Három cím ügyletenként (vevő, számlafogadó és áruátvevő)

•

Végérvényes rendeltetési ország

•

Eltérő számlafogadó

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•
•

Számlázási terv hozzárendelése tervezett számlák és tervezett előlegek kezeléséhez előleg-specifikus
információk figyelembevételével bezárólag a globális likviditás tervezésben
Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Jutalék meghatározás

•

Alternatív tételek

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

•

Értékesítési megrendelés gyártási listája ügylet tételenként

•

Értékesítési megrendelés előkalkuláció a kalkulációs eredményeknek a mindenkori ügylet tételekbe való
tetszőleges visszaírásával
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•

Anyagszükséglet és határidő tervezés

•

Hozzárendelés keretmegrendelésekhez

•

Utalványkódok használata

•

Költséghelyek/költségviselők hozzárendelése

•
•

Az ügylet tételek szállítólevél/számla relevanciájának szabályozása
Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Minimum készletre és szükségletre vonatkozó árucikkek rendelkezésre állás ellenőrzése

•

Csomagolóeszköz tervezés

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS
•

Teljes szállítások, részszállítások, megmaradó szállítások és gyűjtőszállítások készítése és kezelése

•

Szállítási tételek szelekciója és csoportosítása különböző kritériumok szerint

•

Értékesítési megrendelés tételek felosztása a szállítástervezésben (részszállítás)

•

Csomagolóeszköz kiszámítás

•

Szállítási papírok, valamint szállítási értesítés és szállítási javaslatlisták készítése

•

Szállítólevelek készítése

•

Hátralék kezelés

L
SZÁLLÍTÓLEVELEK
•

Szállítólevelek kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy értékesítési
megrendelésekből/javaslatlistákból), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása, könyvelése,
sztornózása, archiválása

•

Részszállítólevelek és gyűjtőszállítólevelek készítése

•

Átraktározási szállítólevelek készítése

•

Három cím ügyletenként (vevő, számlafogadó és áruátvevő)

•

Végérvényes rendeltetési ország

•

Eltérő számlafogadó

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•
•

Projekt hozzárendelés
Az ügylet tételek számla relevanciájának szabályozása

•

Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Sarzsok/sorozatszámok hozzárendelése ügylet tételenként

•

Csomagolóeszközök kezelése/kiszámítása

•

Szerviz termékek hozzárendelése

•

Hozzárendelés spedíciós megbízásokhoz

•

Könyvelés a raktárkönyvelésbe

•

Visszáruk kezelése/visszaszállítások/jóváírások

SPEDÍCIÓS MEGBÍZÁSOK
•

Felvitel szállítástervezésből vagy egy szállítólevélből

•

Lehetséges több olyan szállítólevél hozzárendelése, amik ugyanahhoz a szállításhoz tartoznak

•

Szállítási, ill. spedíciós papírok nyomtatása

•

EDI

SZÁMLÁK
•

Számlák kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy értékesítési
megrendelésekből/szállítólevelekből/javaslatlistákból), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása,
könyvelése, sztornózása, archiválása
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•

Előlegszámla és előlegkezelés (előlegbekérők, végszámla)

•
•

Előlegek kezelése a végszámlában és különböző kimutatási lehetőségek támogatása
Készpénzes számla (könyveléssel a raktárban és könyveléssel a pénzügyi könyvelésben a
pénztárszámlára)

•

Proforma számlák

•

Egyszeri számlák, részszámlák, gyűjtőszámlák készítése

•

Jóváírások és sztornózások

•

Három cím ügyletenként (vevő, számlafogadó és áruátvevő)

•

Végérvényes rendeltetési ország

•

Eltérő számlafogadó

•

Bizonylat dátuma, könyvelési dátum és valutadátum

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Projekt hozzárendelés

•

Mindenféle mellékköltség figyelembevétele

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Szerviz termékek hozzárendelése

•

Költséghelyek/költségviselők hozzárendelése

•

Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Sarzsok/sorozatszámok hozzárendelése ügylet tételenként

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Jutalék meghatározás

•

Adó meghatározás

•

Automatikus kontírozás

•

Könyvelés a pénzügyi könyvelésbe és a raktárkönyvelésbe

•

Naplózás

VISSZÁRUK KEZELÉSE
•

Visszaszállítások

•

Jóváírások

ÁRUFORGALMI JELENTÉSEK
•

Megérkezési igazolások központi kezelése

•
•

Az elektronikus Intrastat jelentés elkészítése a beérkező és kimenő árukhoz egy választott időszakra
Az exportnyilatkozat támogatása ATLAS-szal

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Értékesítési megrendelés lebonyolítás munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés,
Értékesítés áttekintés

•

Értékesítés áttekintés

•

Vevő akta

•

Árucikk akta

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Értékesítés központ

•

Vevő infó központ

•

Ügyletlánc/Bizonylatlánc

•

Ügyletzárlatok
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•

Nyitott ajánlatok

•

Nyitott keretmegrendelések

•

Nyitott értékesítési megrendelések

•

Nyitott szállítások

•

Nyitott számlák

•

Nem számlázott szállítási tételek értéke a fordulónapon

•

Kimenő számlák listája

•

Tervlap

•

Beszerzési állapot

•

Előkalkulációs áttekintés

•

Előkalkulációs lap

•

Tétellánc

•

Felhasználási állapot

•

»Értékesítés cockpit« BI standard jelentés

•

»Forgalom top 10 vevő« BI standard jelentés

•

»Forgalom top 10 árucikk« BI standard jelentés

•

»Vevő forgalmak« BI standard jelentés

•

»Árucikk forgalmak negyedévente« BI standard jelentés

•

»Árucikk forgalmak évente« BI standard jelentés
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BESZERZÉS
ÁLTALÁNOS
•

Megrendelési javaslatok kezelése, készítése, törlése

•

Külső gyártási javaslatok kezelése, készítése, törlése

•

Átraktározási javaslatok kezelése, készítése, törlése

•

Oldalsáv az ügylet maszkokban, bezárható/kinyitható, információkkal az ügyletről (pl. feladatok,
feljegyzések, dokumentumok) és a beírt kapcsolat aktív ügyleteiről
Integráció az abas DMS-sel

•

KIÍRÁSOK
•

Kiírások kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy megrendelési javaslatokból/külső gyártási
javaslatokból), archiválása

•

Ajánlatkérések készítése több szállítónál

•

Egy kiírás ajánlatkéréseinek elküldése (gyűjtőnyomtatás)

•

Áttekintés egy folyamatban lévő kiírás egyes ajánlatkérési tételeinek az árairól, határidejeiről és
kondícióiról
Beszerzési megrendelések készítése ajánlatkérésekből

•
•

Egy kiírás azon ajánlatkéréseinek az automatikus archiválása, amik nem vezettek beszerzési
megrendeléshez

AJÁNLATKÉRÉSEK
•

Ajánlatkérések kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy kiírásokból való készítés), nyomtatása,
zárolása/zárolás alól való feloldása, archiválása

•

Két cím ügyletenként (szállító és számlakiállító)

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, kiszállítás módja
stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Alternatív tételek

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

KERETMEGRENDELÉSEK
•

Keretmegrendelések (szerződések) kezelése, készítése, nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása,
sztornózása, archiválása

•

Két cím ügyletenként (szállító és számlakiállító)

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Eredetei szállítási ország

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, kiszállítás módja
stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

•

A keretmegrendelések, mennyiségek és érvényességi idők ellenőrzése

•

Halmozott mennyiségek ügylet tételekben

•

Az ügylet tételek szállítólevél/számla relevanciájának szabályozása
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BESZERZÉSI MEGRENDELÉSEK
•

Beszerzési megrendelések kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy megrendelési javaslatokból/külső
gyártási javaslatokból/átraktározási javaslatokból/keretmegrendelésekből/ajánlatkérésekből/szerviz
bejelentésekből), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása, sztornózása, archiválása

•

Gyűjtőmegrendelések készítése

•

Két cím ügyletenként (szállító és számlakiállító)

•

Eredeti szállítási ország

•

Ismételt előterjesztési határidő

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•
•

Számlázási terv hozzárendelése tervezett számlák és tervezett előlegek kezeléséhez előleg-specifikus
információk figyelembevételével bezárólag a globális likviditás tervezésben
Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Alternatív tételek

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Projekt hozzárendelés

•

Gyártási lista ügylet tételenként

•

Anyagszükséglet és határidő tervezés

•

Hozzárendelés keretmegrendelésekhez

•

Hozzárendelés szerviz bejelentésekhez

•

Költséghelyek/költségviselők hozzárendelése

•
•

Az ügylet tételek szállítólevél/számla relevanciájának szabályozása
Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Kiszállítások (külső gyártás) kezelése ügylet tételenként

•

Minimum készletre és szükségletre vonatkozó árucikkek rendelkezésre állás ellenőrzése

•

Csomagolóeszköz tervezés

•

Megrendelés visszaigazolás felszólítás, szállítási emlékeztető, szállítási felszólítás

SZÁLLÍTÓLEVELEK
•

Szállítólevelek kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy beszerzési
megrendelésekből/javaslatlistákból), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása, könyvelése,
sztornózása, archiválása

•

Részszállítólevelek és gyűjtőszállítólevelek készítése

•

Átraktározási szállítólevelek készítése

•

Két cím ügyletenként (szállító és számlakiállító)

•

Eredetei szállítási ország

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•
•

Projekt hozzárendelés
Az ügylet tételek számla relevanciájának szabályozása

•

Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Kiszállítások (külső gyártás) kezelése ügylet tételenként

•

Sarzsok/sorozatszámok hozzárendelése ügylet tételenként

•

Csomagolóeszközök kezelése/kiszámítása

•

Könyvelés a raktárkönyvelésbe

SZÁMLÁK
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•

•

Számlák kezelése: készítése (közvetlen rögzítés vagy beszerzési
megrendelésekből/szállítólevelekből/javaslatlistákból), nyomtatása, zárolása/zárolás alól való feloldása,
könyvelése, sztornózása, archiválása
Előlegszámla és előlegkezelés (előlegbekérők, végszámla)

•
•

Előlegek kezelése a végszámlában és különböző kimutatási lehetőségek támogatása
Készpénzes számla (könyveléssel a raktárban és könyveléssel a pénzügyi könyvelésben a
pénztárszámlára)

•

Egyszeri számlák, részszámlák, gyűjtőszámlák készítése

•

Jóváírások és sztornózások

•

Két cím ügyletenként (szállító és számlakiállító)

•

Eredeti szállítási ország

•

Bizonylat dátuma, könyvelési dátum és valutadátum

•

Különböző kondíciók megadása, mint pl. szavatosság, szállítási feltétel, fizetési feltétel, fizetési mód,
kiszállítás módja stb.

•

Tetszőleges hosszúságú szöveg az ügylet fejlécen és minden egyes ügylet tételhez

•

Ügylet pénznem árfolyammal

•

Projekt hozzárendelés

•

Mindenféle mellékköltség figyelembevétele

•

Tetszőleges részösszegek és köztes összegek

•

Költséghelyek/költségviselők hozzárendelése

•

Anyag-hozzárendelések kezelése ügylet tételenként

•

Kiszállítások (külső gyártás) kezelése ügylet tételenként

•

Sarzsok/sorozatszámok hozzárendelése ügylet tételenként

•

Ár/rabatt meghatározás

•

Adó meghatározás

•

Automatikus kontírozás

•

Könyvelés a pénzügyi könyvelésbe és a raktárkönyvelésbe

•

Naplózás

•
•

Költségfelosztó
Költségátvezetés (utólagos, járulékos költségek hozzárendelése, mint pl. fuvardíj vagy vám)

VISSZÁRUK KEZELÉSE
•

Visszaszállítások

•

Jóváírások

ÁRUFORGALMI JELENTÉSEK
•

Az elektronikus Intrastat jelentés elkészítése a beérkező és kimenő árukhoz egy választott időszakra

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Beszerzési megrendelés lebonyolítás munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés, Beszerzés
áttekintés

•

Beszerzés áttekintés

•

Szállító akta

•

Árucikk akta

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Beszerzés központ

•

Szállító infó központ

•

Ügyletlánc/Bizonylatlánc

•

Ügyletzárlatok
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•

Nyitott ajánlatkérések

•

Nyitott keretmegrendelések

•

Nyitott beszerzési megrendelések

•

Nyitott szállítások

•

Nyitott számlák

•

Esedékes megrendelés visszaigazolások és szállítások

•

Nem számlázott szállítási tételek értéke a fordulónapon

•

Beérkező számlák listája

•

Tervlap

•

Beszerzési állapot

•

Tétellánc

•

Felhasználási állapot

•

Átfedő beszerzések

•

Befejezetlen termelés állománya és kiszállítási cikkek szállítóknál

•

»Beszerzés cockpit« BI standard jelentés

•

»Szállítási megbízhatóság« BI standard jelentés

•

»Ár alakulása« BI standard jelentés

•

»Top 10 szállító késői szállítással« BI standard jelentés

•

»Top 10 szállító alulszállítással« BI standard jelentés

•

»Top 10 árucikk« BI standard jelentés

•

»Beszerzési megrendelési állomány« BI standard jelentés

•

»Top 10 beszerzési megrendelési állomány« BI standard jelentés

•

»Beszerzési megrendelési volumen« BI standard jelentés
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ANYAGGAZDÁLKODÁS
RAKTÁRSTRUKTÚRÁK
•

Raktárcsoportokból, raktárakból és raktárhelyekből álló raktárhierarchia

•

Külön diszpozíciós kör raktárcsoportonként (pl. önálló üzemi raktár, telephelyek raktárai, pótalkatrész
raktár, vevői/szállítói konszignációs raktár)

•

Raktárcsoportok kivétele az értékelésből (pl. javítási raktár)

•

Nem diszpó-releváns raktárak megjelölése

•

Kaotikus raktárhely kezelés vagy fix raktárhely hozzárendelés

•

Átraktározási tulajdonságok kezelése raktárcsoportonként

•

Standard bevét raktárhelyek és standard kivét raktárhelyek meghatározása raktárcsoportonként

•

Árucikkek minimum készleteinek kezelése raktárcsoportonként

•

Cím rögzítése raktárcsoportonként/raktáranként

RAKTÁRKÖNYVELÉSEK
•

Manuális raktárkönyvelések (bevét, kivét, átkönyvelés)

•

Anyag-hozzárendelések raktárkönyvelésekben

•

Készlet korrekció

•

Újraértékelés (átlagár és utolsó bekerülési ár korrekció egy árucikkhez)

•

Készlet átkönyvelés (egy árucikk komplett raktárhely készletének átkönyvelése a raktárhely
hozzárendelés tetszés szerinti korrekciójával aktív folyamatokban)

RAKTÁRMENNYISÉGEK
•

Kiszerelés információk

•

Projekt, felhasználás, késztermék, sarzs/sorozatszám információk

•

Felhasználási sorrend dátum

•

Értékelés információk

SARZSKEZELÉS/SOROZATSZÁMOK KEZELÉSE
•

Sarzsok/sorozatszámok manuális vagy automatikus felvitele

•

Sarzsok és sorozatszámok használata az értékesítésben, beszerzésben, gyártásban és szervizben

•

A sarzs/sorozatszám információk dokumentációja a raktári nyilvántartásban

•

A sarzseredet/sarzsfelhasználás teljes nyomon követése

LELTÁROZÁS
•

Fordulónapi és folyamatos leltározás

•

Központi szabályozás a leltár központon keresztül

•

Leltárívek készítése tetszőleges szelekciós kritériumok szerint

•

Leltárívek nyomtatása

•

Leltárnyitás

•

A leltárkészletek rögzítése

•

Készletzárás

•

A leltár értékelési eljárás kiválasztása

•

Leltárzárás

•

A leltárkülönbözetek meghatározása és kiegyenlítése

•

Hiánytalan leltárkimutatás

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Raktárhierarchia
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•

Raktári nyilvántartás

•

Árucikk készlet

•

Negatív raktárkészletek

•

Nullás készlet elemzés

•

Fordulónapi raktárkészlet

•

Aktuális raktárérték

•

Optimális minimum készletek és sorozatnagyságok kiszámítása

•

ABC analízis

•

Sarzskövetés

•

Raktármennyiség elemzés

•

Leltárívek

•

Leltárkülönbözeti lista

•

»Anyaggazdálkodás mutatók« BI standard jelentés

•

»Raktárkészletek és raktárértékek« BI standard jelentés
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DISZPOZÍCIÓ
DISZPÓMÓDOK
•

Változatra vonatkozó

•

Értékesítési megrendelésre vonatkozó

•

Szükségletre vonatkozó

•

Bővített szükségletre vonatkozó

•

Minimum készletre vonatkozó

•

Maradék mennyiségre vonatkozó

•

Projektre vonatkozó

•

Üres (a diszpozíció nem veszi figyelembe az árucikket)

RAKTÁRCSOPORT DISZPOZÍCIÓ
•

Külön diszpozíció raktárcsoportonként

•

Az árucikkek diszpó-releváns tulajdonságai raktárcsoportonként külön beállíthatók

•

Határidő és anyagszükséglet tervezés raktárcsoportonként

A DISZPOZÍCIÓ JELLEMZŐI
•

Lebonyolítás a net change elv szerint

•

Visszafelé, előre ütemezés

•

Határidő fixálások

•

Bruttó szükséglet számítás

•

Kifutó/új tételek szabályozása raktári maradék mennyiség felhasználással

•

A határidő eltolások a kapacitástervezésben, ill. a termelésirányításban közvetlenül hatnak az
anyagtervezésre

•

Eladás, termelés és erőforrás tervezés (MPS = Master Production Schedule)

•

Diszpó naptárak figyelembevétele

•

A kritikus szakasz kiszámítása

•

Sorozatnagyság és minimum készlet kiszámítás

•

Folyamatos diszpozíció vagy manuálisan elindított diszpófuttatás

•

Diszpófuttatás egyes diszpozíciós csoportokhoz (az árucikkekhez hozzárendelhetők diszpozíciós
csoportok)

•

Csomagolóeszközök diszpozíciója (göngyölegek, paletták, tároló eszközök, szállítási konténerek stb.)

KAPACITÁSTERVEZÉS
•

Az elméleti kapacitás meghatározása a kapacitás egységekben: gépek, gépcsoportok, kézi
munkaállomások, szerelési csoportok stb.

•

Üzemi naptár kapacitás egységenként

•

Az elméleti kapacitás módosítása az egyes műveletekben

•

A határidő eltolások kihatásainak elemzése

•

Szűk keresztmetszetek meghatározása

•

Kihasználás áttekintések

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Diszpozíciós jelentés

•

Diszpófuttatások

•

Tervlap

•

Tervlap sorok árucikkenként

•

Beszerzési állapot
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•

Felhasználási állapot

•

Hiányzó cikkek jegyzéke

•

Határidő szűk keresztmetszetek kritikus megrendelésekhez

•

Kapacitástervezés

•

Kapacitás szűk keresztmetszetek
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APS (FINOMTERVEZÉS)
APS VIEWER
•

A releváns folyamatok a tervezéshez, mint pl. vevői megrendelések, szállítói megrendelések, gyártási
javaslatok, üzemi megbízások/műveletek vagy külső gyártások, egymáshoz való időbeli függőségükben
grafikusan kerülnek megjelenítésre (Gantt Viewer)

•

Gépek, kapacitások, műszaktervek, naptárak figyelembevétele

ERŐFORRÁS NÉZET
•

A betervezett műveletek megjelenítése erőforrásonként

•

„Konfliktusok” megjelenítése (pl. többszörös foglalás)

•

Rendelkezésre álló munkaidő műszakmodellnek megfelelően

•

Manuális eltolás

•

Drill-down a jobb egérgombon keresztül a releváns folyamatokhoz és törzsadatokhoz

•

Zoom funkció

•

Erőforrások korlátozása (pl. egy részleg erőforrásai)
Foglalási listák

KAPACITÁS NÉZET
•

A kihasználás megjelenítése a rendelkezésre álló kapacitással összehasonlítva

•

Különböző részletezés: naponkénti, hetenkénti és havonkénti kihasználás

•

Gyors áttekintés a „közlekedési lámpa funkció”-n keresztül

•

Részletes információk egy sor kinyitásán keresztül

GYÁRTÁSI MEGBÍZÁS NÉZET
•

Az értékesítési megrendelés összefüggések, valamint a komplett beszerzési állapot megjelenítése

•

Gyártási javaslatok, beszerzési ügyletek, külső gyártás és átraktározás figyelembevétele az összes
szinten keresztül a vevői megrendelésig

•

A szállítási határidő elérés ellenőrzése (színes megjelenítés)
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GYÁRTÁS*
TÁMOGATOTT GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK
•

Tömeggyártás

•

Sorozatgyártás

•

Kissorozatgyártás

•

Vevői megrendelésre vonatkozó gyártás

GYÁRTÁSI LISTÁK
•

Vevői megrendelésre vonatkozó gyártási listák

•

Növekvő, projektre vonatkozó gyártási listák

•

Az anyagkivét módjának szabályozása a gyártásban (automatikus/manuális) gyártási lista tétel szinten

•

Kifutó/új tételek szabályozása tétel szinten anyaghoz vagy műveletekhez (dátum- vagy mennyiségalapú
szabályok)

•

Vevői kiszállítások vagy szállítói kiszállítások (külső gyártás) azonosítása

•

Alvállalkozói teljesítési lépések azonosítása egy gyártási folyamaton belül

•

Külső gyártás azonosítása (Make-or-Buy)

•

Kapcsolt termékek azonosítása

GYÁRTÁSI JAVASLATOK
•

Gyártási javaslatok manuális rögzítése

•

A diszpozíción keresztül automatikusan létrehozott gyártási javaslatok szerkesztése

•

Szükséges anyagok/kapacitások rendelkezésre állás ellenőrzése

•

Lemenet a finomtervezésbe (APS Viewer)

•

Kezdő és befejező dátumok szerkesztése

•

Javasolt mennyiségek szerkesztése

•

Egy gyártási javaslat gyártási listájának szerkesztése

•

Kritikus folyamatok (határidők) megállapítása

•

Gyártási javaslatok sztornózása

•

Gyártási javaslatok fixálása és jóváhagyása üzemi megbízásokká a gyártáshoz

ÜZEMI MEGBÍZÁSOK
•

Üzemi megbízások készítése gyártási javaslatokból

•

Üzemi megbízás megosztás

•

Hiányzó cikkek jegyzékének készítése

•

Munkapapírok készítése: munkalapok, anyaglapok, kísérőlapok, kivételezési listák

•

Haladás ellenőrzése

•

A vevői megrendelésre vonatkozó gyártási lista módosítása

VISSZAJELENTÉSEK ÜZEMI MEGBÍZÁSOKON KERESZTÜL
•

Teljes üzemi megbízás vagy egyes, visszajelentés-köteles műveletek

•

Munkaidő és/vagy gépidő rögzítése

•

Mennyiség, jó-mennyiség, selejt mennyiség, selejt okának, utómunkálati mennyiség és utómunkálat
okának rögzítése
-------------------------------

* abas Distribution licenc: Az abas a kereskedelmi vállalatok számára speciális licenceket bocsát rendelkezésre. Ezek a
licencek olyan teljes licencek, amiknél hiányzik a hozzáférés a gyártás és a BDE (üzemi adatok rögzítése) modulokhoz,
valamint a megrendelési gyártási lista szerkesztőhöz.
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•

A gyártási mennyiség csökkentése az aktív üzemi megbízásban kihatással a következő műveletekre

•

A csökkentési határok megjelenítése a megrendelés gyártási listájában

•

A bevét sarzs/bevét sorozatszám rögzítése

•

Automatikus bevét könyvelés késztermékekhez

•

Automatikus vagy manuális anyagkivét könyvelés külön a visszajelentéstől

•

Többlet és kevesebb kivétek rögzítése

•

Nem tervezett visszajelentések rögzítése

•

Általános költségek rögzítése

VISSZAJELENTÉSEK BDE-N (ÜZEMI ADATOK RÖGZÍTÉSÉN) KERESZTÜL

•

Gépalapú munkalisták folyamatvezérelt üzemi adat rögzítéssel
Időrögzítés BDE eszközökön és terminálokon keresztül
Dolgozói jelenlét feljegyzések

•

Munkaidő feljegyzések

•

Szabadon definiálható műszak- és napi tervek

•

Automatikus műszak hozzárendelés

•

Automatikus munkavégzés vége

•

Időadatok archiválása

•

Interfész külső dolgozói jelenlét nyilvántartó rendszerekhez

•

MANUÁLIS ANYAGKIVÉT KÖNYVELÉS
•

A gyártási lista anyagainak betöltése az üzemi megbízáshoz vagy munkalaphoz

•

A könyvelési mennyiség szerkesztése

•
•

Maradék mennyiségek sztornózása/átadása
Sarzsszámok/sorozatszámok megadása

•

A kivét raktárhely szerkesztése

•

Anyag-hozzárendelések szerkesztése

ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉSEK (KÜLSŐ GYÁRTÁS)
•

Több gyártási lépés leképezése különböző alvállalkozóknál egy gyártási listában

•

Külső gyártási javaslatok készítése és átadás szolgáltatás megrendelésekké a beszerzésben

•

Alvállalkozói teljesítések (külső gyártás) kiszállítással/kiszállítás nélkül

•

Félkész termékek és külső gyártási kiszállítások kezelése a szállítónál

KAPACITÁSBŐVÍTÉS/KÜLSŐ GYÁRTÁS
•

Make-or-Buy döntések leképezése

•

Ajánlatkérés/megrendelés külső feldolgozásra vagy külső gyártásra vonatkozóan

•

Félkész termékek/kiszállítási cikkek átadása szállítólevélen keresztül a külső gyártónak

•

Raktárkészlet ellenőrzés a külső gyártó konszignációs raktárában

•

A feldolgozott cikkek bevét könyvelése árubeérkezési elismervényen keresztül a gyártásnak való
visszajelentéssel

•

A külső feldolgozás költségeinek rögzítése bejövő számlán keresztül és figyelembevétel az
utókalkulációban

KAPCSOLT GYÁRTÁS
•

A melléktermékek (kapcsolt termékek) könyvelése raktári bevétként

•

A melléktermékek figyelembevétele a darabjegyzék könyveléseknél (manuális vagy automatikus
könyvelés a gyártásból)
Az üzemi megbízás melléktermékeinek a költségeinek a figyelembevétele az utókalkulációban

•
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•

A melléktermékek költségeinek levonása a gyártott főtermék anyagköltségeiből az előkalkulációban

•

A diszpozíció a melléktermékeket a gyártási listákban tervezett bevétekként kezeli

•

A rendelkezésre álló kapacitások megterhelésre kerülnek a meglévő gyártási javaslatok és üzemi
megbízások terv/cél értékeivel

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Gyártás munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés, Gyártás áttekintés

•

Gyártás áttekintés: a gyártási javaslatok és üzemi megbízások áttekintése, beleértve az ütemtervet és az
anyag és kapacitás helyzetet

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Gyártás központ

•

Jelenléti és távolléti lista

•

Időkimutatás lista

•

Időbélyegző lista

•

A megrendelési idők listája különböző kritériumok szerint

•

Hiányzó cikkek jegyzéke

•

Tervlap

•

Beszerzési állapot

•

Kapacitástervezés

•

Kapacitás szűk keresztmetszetek

•

Gépfoglalás

•

Munkapapírok
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SZERVIZ
ÁLTALÁNOS
•

Szerviz szolgáltatások kezelése egy értékesített termékre vonatkozóan

•

Megkülönböztetés helyszíni szerviz, belső javítás és külső szolgáltatónak való továbbadás szerint

•

Archivált darabjegyzék rögzítése a szerviz termékben (szerviz termék darabjegyzék)

•

A szerviz termék darabjegyzék manuális feldolgozása cikkek kicseréléséhez vagy hozzáadásához

•
•

A szerviz termék darabjegyzék automatikus aktualizálása komponensek kicserélésénél
Ciklikus szolgáltatások és karbantartások rögzítése egy szerviz termékhez

•

Oldalsáv az ügylet maszkokban, bezárható/kinyitható, információkkal az ügyletről (pl. feladatok,
feljegyzések, dokumentumok) és a beírt kapcsolat aktív ügyleteiről
Integráció az abas DMS-sel

•

TÖRZSADATOK
•

Képesítések/Képesítés szintjei

•

Szerviz termékek

•

Szerviz termék darabjegyzékek

•

Szolgáltatások

•

Szolgáltatás darabjegyzékek

•

Szerviz megbízás típusok

•

Szerviz eszközök

•

Szerviz technikusok

•

Szerviz csapatok

SZERVIZ MENEDZSMENT
•

Szerviz bejelentések

•

Szerviz ajánlatok

•

Szerviz megrendelések

•

Szerviz visszajelentések

•

Szerviz jelentések készítése

•

Javítási megbízások

•

Költségvetések

•

Szállítólevelek (be-/kivét)

•

Számlák

•

Kölcsönzött eszköz kezelés

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Szerviz munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés, Szerviz áttekintés

•

Szerviz áttekintés: áttekintés az összes karbantartási, javítási és szerviz folyamatról

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Szerviz termék felhasználási kimutatás

•

Szerviz termék darabjegyzék

•

Szerviz termék történet

•

Szerviz lánc

•

Nyitott szervizek

•

Szerviz bejelentések áttekintése

•

Szerviz jelentés
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KALKULÁCIÓ ÉS ÉRTÉKELÉS
ELŐKALKULÁCIÓ
•

A felhasználási komponensek választható értékelései (beszerzési ár, átlagár, utolsó bekerülési ár, terv
elszámolási ár, bázisár)

•

Árucikkek, alkatrészek, késztermékek, ajánlatok és értékesítési megrendelések előkalkulációja

•

Előkalkuláció rész- és teljes költségekre vonatkozóan

•

Súly kalkulációk

•

Árucikkek előkalkulációs statisztikája

•

Határidő kalkuláció, szállítási idő

•

Mennyiségi rabattlépcsők figyelembevétele

•

Mennyiségtől és határidőtől függő gyártási lista struktúrák javítása

•

Kalkulációs eredmények szerkesztése

KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ
A KÖVETKEZŐK ALAPJÁN
-

Könyvelt visszajelentések

-

Gyártás (értékelt idők)

-

Könyvelt anyagfelhasználás

-

A gyártás speciális egyedi költségei

-

Az értékesítés speciális egyedi költségei

•

A várható költségek bevonása a controllingba

•

Aktuális költség státus megjelenítése

•

Előrejelzés a várható teljes költségekre vonatkozóan

•

A tényleges költségeknek a tervezett költségekkel való összevetése az összes gyártási szinten keresztül

ÉRTÉKELÉS AZ UTÓKALKULÁCIÓ ALAPJAKÉNT
Különböző értékelési eljárások a következőhöz
RAKTÁRI BEVÉT
•

Ügylet ár

•

Terv ár

•

Nulla értékelés

RAKTÁRI KIVÉT
•

A bevét ára

•

LIFO

•

FIFO

•

Átlagár

•

Raktárcsoport átlagár

UTÓKALKULÁCIÓ
A KÖVETKEZŐK ALAPJÁN
-

Üzemi megbízások (cikkek, alkatrészek, késztermékek)

-

Vevői megrendelésre vonatkozó beszerzések és raktári beszerzések

-

Vevői megrendelések

-

Szerkeszthető költséggyűjtők
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•

Kalkuláció rész- és teljes költségek alapján

•

Időszakra vonatkozó kalkuláció cikkenként átlagértékek meghatározásához

•

Költségek felosztása költségfelosztókon keresztül beszerzési számlákban

•

Átlagár aktualizálás

•

Kalkulációs eredmények összehasonlítása

ANYAGKÖLTSÉG KÖNYVELÉS
•

Pontos ár, mennyiség és érték történet a teljes ERP rendszerben

•

A raktárérték pontos meghatározása

•

Pontos, folyamatra vonatkozó értékek az utókalkulációban

•

Különböző értékelési eljárások a raktári bevéthez és raktári kivéthez

•

Terv ár és nulla értékelés

•

A befejezetlen termelés állományának eltérések nélküli vezetése egy értékelési eljárás alkalmazásánál

•

Készletváltozások és visszajelentési idők azonnali értékelése és automatikus könyvelése

•

Költségkönyvelési javaslat

•

Költségkönyvelés főkönyvi számlánként

•
•
•

Költségkönyvelés soronként
A könyvelési eredmények áttekinthetősége drill-down funkciókon keresztül a bizonylat szinttel bezárólag
(raktári nyilvántartás és visszajelentések)
Kiszállítások (külső gyártás) érték szerinti leképezése a beszerzésben

•

Külső gyártás és anyagköltség könyvelés

•

Kiértékelések az értékelési és könyvelési eredményekre vonatkozóan (anyagköltség könyvelés és
gyártási költség könyvelés)

•

Konszignációs raktárhelyek kezelése

•

Az összes szállított, de még nem számlázott árucikk kimutatása (értékesítés)

•

Az összes megkapott, de még nem számlázott árucikk kimutatása (beszerzés)

•

Mennyiség újraértékelés: raktárkészletek vagy árucikkek fel-/leértékelése egy leltározás után

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Kalkulációs lap

•

Kalkulációs áttekintés

•

Előkalkulációs hibajegyzék

•

Nem teljes utókalkulációk

•

Egy árucikk előkalkulációs statisztikája

•

Egy árucikk utókalkulációs statisztikája

•

Elő-/utókalkuláció összehasonlítás

•

Kalkulációs statisztika költségeltérésekkel

•

Értékelések összekapcsolása

•

Befejezetlen értéke a fordulónapon

•

Egy üzemi megbízás költségei

•

Aktuális raktárérték (értékelés)

•

Értékelési kimutatás

•

Egy értékelés státus elemzése
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PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS
ÜZLETI IDŐSZAKOK
•

Szabadon definiálható üzleti időszakok (naptári vagy a naptári hónapoktól, ill. évektől eltérő) és ezáltal a
4-4-5 szabály, valamint a megfelelő módszerek támogatása is

•

Az időszak logika kihatása az összes pénzügyi jelentésre és pénzügyi alkalmazásra

•

Több üzleti év párhuzamosan könyvelhető

•

Időszakzárások és könyvelés eltérő időszakokban (hónap, év)

•

Tetszőlegesen ismételhető évváltás automatikus egyenleg átvétellel; felhasználó által vezérelt törzsadat
átvétel (főkönyvi számlák, adókulcsok, …)
Egyidejű könyvelés különböző időszakokban

•

SZÁMLATÜKÖR
•

Számlatükrök a DATEV SKR04-hez és SKR03-hoz hasonlóan

•

Saját, vállalat-specifikus számlatükrök beállítása

•

Rugalmas csoportosítás többszintű számlatartományokon keresztül

•

EU és külföldi számlák, vállalatközi számlák, számlák speciális adózási esetekhez bevételekhez és
árubeszerzéshez

•

Költségnemek hozzárendelése

•

Azonosító kötelező bevitelekhez

ADÓK
•

Tetszőleges számú adókulcs és adómegállapítási időszak definiálható

•

Adóátállások minden egyes hónapváltáshoz lehetségesek

•

Adóátállás adókulcs és kontírozás újonnani definíciója nélkül

•

A forgalmi adó kimutatása építési munkánál

•

Havi, negyedéves, éves adóbevallás lehetséges, eltolt üzleti évekhez is

•

Az adóbevallás elektronikus leadása Elsterrel

•

Az adóbevallás PDF kiadása

•

Az adóbevallás ellenőrzése

•

Az aktuális törvényi változások mindig időben integrálásra kerülnek

KÖNYVELÉSEK
•

Automatikusan létrehozott pénzügyi könyvelések a következőkhöz
-

Bejövő számlák a számlaellenőrzésből és bejövő szállítólevelek

-

Kimenő számlák a számlázásból és kimenő szállítólevelek

-

Anyagkivétek az anyaggazdálkodásból

-

Beérkező és kimenő fizetések

-

Bankszámlakivonatok

•

Tárgyi eszköz könyvelés
Egyenkénti könyvelések/csoportos könyvelések

•

Könyvelések tetszőleges rögzítési pénznemben

•

Könyvelések költséghelyekre/költségviselőkre való felosztási lehetőségekkel

•

Közvetlen könyvelések párbeszédben

•

Kiszámlálás (számlafolyamat)

•

Tetszőleges üzleti évek összehasonlítása

•
•

Több könyvelési kör, pl. IFRS-hez
Pénztárkönyv

•

Ismétlődő könyvelések
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FIZETÉSI FORGALOM
ADÓSOK
•

Fizetési javaslat lista

•

Rész- és gyűjtőfizetések

•

Csekk- és váltófizetések

•

Terhelőlevél

•

SEPA terhelőlevél eljárás belföldön és külföldön

•

Pénztárkönyv

•

Előlegek

•

Fizetések idegen pénznemekben

•

Nyitott tételek kezelése idegen pénznemben

•

Nyitott tételek elszámolása

•

Skontó határidők és levonások ellenőrzése

•

Bankszámlakivonatok beolvasása és automatikus könyvelése

•

Likviditás tervezés

HITELEZŐK
•

Fizetési javaslat lista

•

Skontó határidők és levonások ellenőrzése

•

Jóváírások elszámolása

•

Átutalások, csekkek, váltók

•

Electronic banking

•

SEPA fizetések (17 eurós állam és tíz további EU tagországban)

•

Előlegek

•

Nyitott tételek elszámolása

•

Külföldi fizetések

•

Fizetési történet, elszámolási történet, átértékelési történet

•

Mind az aktuális állapot, mind a fordulónapi állapot bármikor lehívható és nyomon követhető

•

Csekk-könyv kezelés és csekk nyomtatás

•

Likviditás tervezés

NYITOTT TÉTELEK KEZELÉSE
•

Nyitott tételek könyvelése hitelezőkhöz, adósokhoz, dolgozókhoz, főkönyvi számlákhoz

•

Nyitott tételek számlákból és könyvelésekből

•

Előlegkezelés

•

Egyéb követelések és kötelezettségek

•

Nyitott tételek elszámolása

•

Nyitott tételek idegen pénznemekben

•

Nyitott tételek jegyzékei különböző szelekciós és szortírozási kritériumok szerint

•

Devizás nyitott tételek átértékelése

•

Egy nyitott tétel története: számla, könyvelés, fizetés, elszámolás, átértékelés, fizetési felszólítás

•

A fizetési határidők meghatározása a fizetési feltételeknek megfelelően

•

A valutadátum figyelembevétele

•

Különböző fizetési feltételek definiálása különböző számlaadatokhoz fizetési feltétel kulcsokban

•

Egyenlegközlő, idegen pénznemben is

GARANCIÁK
•

Garanciák hozzárendelése értékesítési megrendelésekhez vagy projektekhez

•

Tipikus információk rögzítése garanciákhoz

•

A garanciaszerződések archiválása az abas DMS-ben
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FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSOK
•

Fizetési felszólítási javaslat lista

•

Egyedi módon kialakítható fizetési felszólítási szövegek

•

Fizetési felszólítási zárlatok vevőknél és egyes tételeknél

•

Késedelmi kamatok, felszólítási díjak

•

Fizetési felszólítás történet

SZÁMLATARTOMÁNY NYOMTATVÁNYOK
•

Eredménykimutatás és mérleg

•

Üzemgazdasági kiértékelés költségstatisztika

•

További nyomtatványok és jelentések szabad meghatározása

TOVÁBBI FUNKCIÓK
•

Adóbevallás (Elsteren keresztül és nyomtatási kiadás)

•

Alapelvek az adathozzáféréshez és a digitális dokumentációk ellenőrizhetőségéhez (GDPdU = Grundsätze
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen)

DATEV
•

Konfigurációs beállítások a DATEV exporthoz

•

Főkönyvi számla egyenlegek DATEV exportja

•

Beszerzési és értékesítési számlák DATEV exportja

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Összegek és egyenlegek

•

Könyvelések

•

Számlatartomány nyomtatvány

•

Corridor Controlling

•

Számlatartomány nyomtatvány szabad gazdasági évek szerint

•

A forgalmak könyvelési kimutatása

•

Főkönyvi számlák

•

Eredménykimutatás főkönyvi számla kimutatással

•

Könyvelési naplók

•

Határidő meghosszabbítás

•

Pénztárkönyv bevételek/kiadások

•

Főkönyvi számla gyűjtőstruktúra

•

Főkönyvi számlakivonat

•

Főkönyvi számla kiértékelés

•

Eredménykimutatás terv-tény összehasonlítás

•

Mérleg terv-tény összehasonlítás

•

Összefoglaló jelentés

•

Könyvelések számlafolyamatokhoz

•

Forgalmi adó eltérések elemzése

•

Költségstatisztika I + II

•

Mérleg és üzemgazdasági kiértékelés főkönyvi számla kimutatással

•

Garanciák kiértékelése
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KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
ÁLTALÁNOS
•

Költségszámítás tény és terv költségszámításként

•

Költségszámítás teljes és határ költségszámításként

•

Költségnem-számítás

•

Költséghely-számítás

•

Költségszámítás zárás

•

Az általános költségek átvezetése fő költséghelyekről költségviselőkre

•

Költségviselő-számítás

•

Fedezeti hozzájárulás számítás

•

A visszajelentési idők azonnali értékelése és automatikus könyvelése a gyártási költség könyvelés
segítségével

•

Statisztikai könyvelési napló

LEHETSÉGES VÁLTOZATOK
-

Tény költségnem-számítás és tény költséghely-számítás az elsődleges költségekre korlátozva

-

Tény költséghely-számítás vállalaton belüli teljesítmény elszámolással

-

Tény és terv költséghely-számítás terv-tény összehasonlítással és vállalaton belüli teljesítmény
elszámolással

-

Költséghely-számítás rugalmas terv költségszámítás szerint cél-tény összehasonlítással

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

BAB (üzemi elszámolási ív) űrlap főkönyvi számla és könyvelési kimutatásokkal
-

könyvelhető objektumokhoz és gyűjtőobjektumokhoz

-

költséghelyekhez és költségviselőkhöz

-

tetszőleges időszakokhoz

-

13 időszakhoz egymás mellett

•

Összehasonlítás BAB kiértékelésekhez (20 költségobjektum kiértékelése egymás mellett)

•

Másodlagos költségkimutatás: másodlagos költségek kiértékeléséhez

•

Gyártási költség könyvelés értékelés: egy költséghely/költségviselő hozott teljesítményeinek kiértékelése
értékelések alapján

•

Lehetséges szabad kiértékelési lehetőségek költségobjektum és költségnem tartományokhoz
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PROJEKT KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
ÁLTALÁNOS
•
•

A diszpozíció, beszerzés, raktározás, értékelés és költségszámítás projektre vonatkozó lebonyolítása
Projektre vonatkozó kiértékelés eredménykimutatáson, valamint követeléseken és kötelezettségeken
keresztül
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KONSZERNELSZÁMOLÁS
TÖBB VÁLLALAT KONSZOLIDÁCIÓJA
•

Konszernzárás konszern mérleggel és konszern eredménykimutatással

•

Több vállalat számlaegyenlegeinek összevezetése

KONSZERNSTRUKTÚRÁK LEKÉPEZÉSE
•

Konszernvállalat

•

Konszolidációs körök

•

Szerkezeti leképezés

•

Társvállalati kontírozás

PÉNZÜGYI ADATOK ADATCSERÉJE
•

Adatbázis azonosító

•

A forgalmi adó előrejelzés konszolidációja

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Konszern-belső és konszern-külső könyvelések áttekintése

•

Konszern-belső forgalmak könyvelési kimutatása
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TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVELÉS
ÁLTALÁNOS
•

Tetszőleges számú tárgyi eszköz kezelése

•

Az általános tulajdonságok mellett kezelésre kerülnek a következők:
-

Beszerzési adatok

-

Értékcsökkenési leírási adatok

-

Kivezetési adatok

-

Költséghelyek

•

Tárgyi eszközök hierarchikus csoportosítása

•

Relatív és abszolút értékváltozások rögzítése

•

Tárgyi eszköz kivétek és átvezetések végrehajtása

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSI MÓDSZEREK
-

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás

-

Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSI TÍPUSOK TÁRGYI ESZKÖZÖKHÖZ
-

Azonnali értékcsökkenési leírás

-

Maradék könyvelési érték maradék használati időn keresztül

-

Értékcsökkenési leírás a beszerzési értékből

-

Értékcsökkenési leírás a maradék könyvelési értékből

-

Beszerzési érték / használati idő

-

Beszerzési érték / maradék használati idő

-

Maradék könyvelési érték / használati idő

-

Szabad értékcsökkenési leírás számítás

•

Napra pontos értékcsökkenési leírás

•

Értékcsökkenési leírás különböző időszakokhoz

•

Értékcsökkenési leírás számítás értékcsökkenési leírási javaslatokon keresztül vagy terv szerinti, illetve
terven felüli értékcsökkenés

•

Különböző értékcsökkenési leírási modellek könyvelési körönként

•

Számviteli törvény szerinti vagy adótörvény szerinti értékcsökkenési leírási modellek indexsorokkal

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

Tárgyi eszköz tükör: a beszerzési és előállítási költségek, a könyvelt értékek és az értékcsökkenési leírások
alakulása egy üzleti évre vonatkozóan; hónapra aktuális forgalmi adatokkal is

•

Tárgyi eszköz karton: egyes könyvelések egy kiválasztott időszak tárgyi eszközére

•

ÉCS leírási tükör: egy értékcsökkenési leírás alakulása egy meghatározott időszakra és kiadási pénznemre
vonatkozóan

•

ÉCS leírási tervezés: a tervszerű értékcsökkenési leírás előrejelzése a következő hét üzleti évre

•

Kivét lista: egy definiált gazdasági év összes tárgyi eszköz folyamatának áttekintése

•

Bevét lista: egy definiált gazdasági év összes új bevétjének áttekintése

•

Tárgyi eszközök alakulása: beszerzési és előállítási költség, értékcsökkenési és könyvelési értékeket mutat
ki a megfelelő bevétekkel és kivétekkel átvezetésekből és értékcsökkenési leírásokból
Tárgyi eszköz tükör (adótörvény szerinti): a tárgyi eszközök egyes mérlegtételeinek az értékalakulásának
az áttekintése

•
•

Tárgyi eszköz karton (adótörvény szerinti): az összes könyvelést szortírozza egy tárgyi eszközhöz a
könyvelési módnak megfelelően
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•

ÉCS leírási tükör (adótörvény szerinti): egy definiált gazdasági év értékcsökkenési leírásainak az
alakulásának az áttekintése

•

Tárgyi eszközök kiértékelése minden egyes könyvelési körhöz

© abas Software AG

A változtatás jogát fenntartjuk!

36 l 58

MULTISITE
TÖRZSADATOKHOZ ÉS MOZGÁSI ADATOKHOZ
•

A törzsadatok központi karbantartása és kezelése és elosztás további adatbázisokba

•

A mozgási adatok automatizált kicserélése a beszerzésben és értékesítésben

•

Az adatelosztás központi konfigurációja

•

Számkörök kezelése különböző adatbázisokhoz

•

Message bus üzenetek átviteléhez (XML fájlok) folyamatos ellenőrzéssel
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BI (BUSINESS INTELLIGENCE) ESSENTIALS
ÁLTALÁNOS
•

Standard cube-ok hozzá tartozó standard jelentésekkel

•

Zárt abas SQL Connector az adatátvitelhez, azaz nem hajthatók végre módosítások az adatátvitel
mezőlistáin, ill. a standard cube-ok dimenzióin

•

Microsoft SQL Server 2014 szükséges a standard kiadásban adatbázis motorral és az Integration Services,
Analysis Services, Reporting Services és Management Studio bővítésekkel

•

Microsoft SQL Server Data Tools szükséges az „SQL Server Data Tools – Business Intelligence for Visual
Studio” funkcióval

•

Cube-alapú pivot táblák dinamikus kiértékelésekhez a standard alapcsomag által tartalmazott standard
cube-ok alapján

•

Kiértékelések több adatbázison keresztül

•

Az adatbázis használható a riportoláshoz, Excelhez és Power BI-hoz

•

Self service BI abas BI Essentials alapján

STANDARD CUBE-OK
•

StandardSales

•

StandardPurchasing

•

StandardWarehouse

•

StandardEDI

STANDARD JELENTÉSEK
CRM
•

»Értékesítési csatorna« BI standard jelentés

•

»Értékesítési csatorna (dátum)« BI standard jelentés, fordulónapra vonatkozó

•

»Lehetőség állomány« BI standard jelentés

•

»Beérkező lehetőségek« BI standard jelentés

•

»Megnyert/elvesztett lehetőségek« BI standard jelentés

•

»Az értékesítési ciklusok trendjei (hónapok/negyedévek)« BI standard jelentés, beszerzés időtartama

ÉRTÉKESÍTÉSI MEGRENDELÉS LEBONYOLÍTÁS
•

»Értékesítés cockpit« BI standard jelentés

•

»Forgalom top 10 vevő« BI standard jelentés

•

»Forgalom top 10 árucikk« BI standard jelentés

•

»Vevő forgalmak« BI standard jelentés

•

»Árucikk forgalmak negyedévente« BI standard jelentés

•

»Árucikk forgalmak évente« BI standard jelentés

BESZERZÉS
•

»Beszerzés cockpit« BI standard jelentés

•

»Szállítási megbízhatóság« BI standard jelentés

•

»Ár alakulása« BI standard jelentés

•

»Top 10 szállító késői szállítással« BI standard jelentés

•

»Top 10 szállító alulszállítással« BI standard jelentés

•

»Top 10 árucikk« BI standard jelentés
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•

»Beszerzési megrendelési állomány« BI standard jelentés

•

»Top 10 beszerzési megrendelési állomány« BI standard jelentés

•

»Beszerzési megrendelési volumen« BI standard jelentés

ANYAGGAZDÁLKODÁS
•

»Anyaggazdálkodás mutatók« BI standard jelentés

•

»Raktárkészletek és raktárértékek« BI standard jelentés

AUTOMOTIVE & SUPPLY
•

»Összes vevő éves trendje« BI standard jelentés

•

»Vevők áttekintése« BI standard jelentés

•

»Vevők részletes nézete« BI standard jelentés

•

»Árucikkek áttekintése« BI standard jelentés

•

»Árucikkek részletes nézete« BI standard jelentés

•

»Trend elemzés« BI standard jelentés

•

»Prognózisok szállításokkal szemben« BI standard jelentés

•

»Szállításlehívás minőség mutatók« BI standard jelentés

•

»Prognózisok az aktuális hónapra« BI standard jelentés
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TOOLS
ÁLTALÁNOS
•

Azoknak az eszközöknek az összefoglalása, amik az abas ERP testreszabásaiban segítenek

•

Az Eclipse szabad fejlesztői környezeten épülnek fel

•

Különböző operációs rendszereken működőképesek

•

Az alapcsomag tartalmaz egy licencet az abas Tools használatához, további licencek pótlólag
beszerezhetők

SCREEN DESIGNER
•

WYSIWYG szerkesztő az abas ERP GUI maszkok testreszabásához

•
•

Lehetővé teszi elemek beillesztését, törlését vagy eltolását
Lehetővé teszi elemek feltételes megjelenítését feltételek rögzítésén keresztül

•

Maszk előnézet generálása közvetlenül a Designer-ből

•

Egyes maszkok újonnani generálása közvetlenül a Designer-ből

REPORT DESIGNER
•

Grafikus szerkesztő PDF kiadások kialakításához (bizonylat nyomtatás, infosystem nyomtatás)

•
•

Lehetővé teszi elemek beillesztését, törlését vagy eltolását
Lehetővé teszi elemek feltételes megjelenítését feltételek rögzítésén keresztül

•

Különböző betűtípusok és formázási elemek támogatása

•

Különböző vonalkódok támogatása

•

Különböző képformátumok támogatása

DB EXPLORER
•

Az abas ERP adatbázis objektumainak megjelenítése (adatbázis böngésző)

•

Adatbázis lekérdezések készítése (szelekciók), feltételekkel és több objektumon keresztül is
(összekapcsolások)

•

A szelekció eredményeinek tetszés szerinti kiadása Excelben, HTML, XML, CSV fájlban

FO DEVELOPER
•

Az FO az abas saját script nyelve egyszerű testreszabásokhoz

•

Modern, kényelmes fejlesztői környezet pl. a következők támogatásával

•

-

Szintaxis kiemelés

-

Kód kiegészítés

-

Bevitelek érvényesítése

-

Kód refaktorálás támogatása

-

Tooltippek (szövegbuborékok)

-

FO súgó kapcsolat

Szokásos ellenőrzési struktúrák támogatása, mint pl. procedúrák, ciklusok, if-else, switch-case stb.

AJO DEVELOPER
•

Az AJO (abas Java Objects) hatékony objektumorientált, Java-alapú programozási nyelv a komplexebb
testreszabásokhoz

•

Modern, Eclipse-alapú fejlesztői környezet
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KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK
Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások/funkciók fizetésköteles kiegészítő opciók.

EDI BÁZIS
ÁLTALÁNOS
•

Üzleti adatok elektronikus kicserélése világszerte

•

Nemzetközi standardok egységes használata, mint pl. EDIFACT vagy ANSI X.12 az üzleti adatok
kicseréléséhez

•

A következő üzenet formátumok támogatása:

EDI ÜZLETI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE
Adatcsere formátumok
EDIFACT ANSI X.12
Üzleti folyamatok
Beszerzési megrendelés / Értékesítési megrendelés

ORDERS

850

Megrendelés visszaigazolása

ORDRSP

855

Megrendelés módosítása

ORDCHG

860

Szállítólevél

DESADV

856

Árucikk árlista

PRICAT

832

REMADV

820

Számla

INVOIC

810

Jóváírás

CREADV

812

Fizetési értesítés

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

EDI központ
-

A bejövő/kimenő üzenetek ellenőrzése

-

Bejövő és kimenő üzenetek felsorolása egy kívánt időszakra

-

Hibák elemzése és javítása
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AUTOMOTIVE & SUPPLY
ÁLTALÁNOS
•

Támogatja az EDI standardokat: a standardizált EDI folyamatok online integrációja VDA, ODETTE,
EDIFACT vagy ANSI X12 szerint

•

Fejlesztési és elősorozat projektek koordinációja vevőkkel és szállítókkal

•

Hatékony korai előrejelző rendszer: a diszpó felelősöket utalások figyelmeztetik előrelátóan a változásokra

•

Teljes áttekinthetőség a lehívási, szállítási és termelési környezetben: a szerződésben foglalt büntetések
és külön utak elkerülése

•

Keretmegrendelések kezelése

•

A napra pontos szállítási mennyiségek szabályozása halmozott mennyiségeken keresztül

•

Elemezhető lehívás különbségek

•

Tárolóeszköz menedzsment

ÉRTÉKESÍTÉS
KERETMEGRENDELÉSEK
•

A keretmegrendelések, árak, mennyiségek és érvényességi idők ellenőrzése

•

Halmozott mennyiségek kezelése

•

Ár történet

•

Szállítási történet

•

A szállítási idő figyelembevétele a diszpozícióban

•

Figyelmeztető üzenetek túllépés/el nem érés esetén lehívási mennyiség különbözeteknél

•

Konstrukciós változás állapotok kezelése

•

Csomagolóeszköz struktúrák kezelése

LEHÍVÁS KEZELÉS
•

Szállításlehívások/finomlehívások készítése és aktualizálása automatikusan EDI-vel

•

Szállításlehívások/finomlehívások készítése a gyors rögzítési maszkon keresztül

•

A szállításlehívások/finomlehívások megjelenítése (szállítás felosztása) a régi és új
szállításlehívás/finomlehívás összehasonlításával

•

Szállításlehívások/finomlehívások kezelése a keretmegrendelésekhez

•

Tranzitmennyiségek figyelembevétele (útközbeni készlet)

•

Szállításlehívás történet/finomlehívás történet

LEHÍVÁS KÜLÖNBÖZETEK
•

Ingadozások kiértékelése a lehívás különbözeti elemzésen keresztül

•

Lehívások azonosítása a lehívás központon keresztül

ÁR TÖRTÉNET
•

Gyors információ egy vevő előző és jövőbeli árucikk árairól

•

Áttekintés egy árucikk árának alakulásáról

•

Az ár információk mindig naprakészek

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS
•

Szállítási értesítés

•

Szállítási javaslat lista

•

Nyitott szállítások lekérdezése és elemzése

•

Szállítási tételek szelekciója és csoportosítása különböző kritériumok szerint
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•

Útvonaltervezés

•

Teljes szállítások, részszállítások, megmaradó szállítások, gyűjtőszállítások

•

Hátralék kezelés

•

Rendelkezésre állás ellenőrzés

•

Szállítólevelek és spedíciós megbízások készítése

•

Gyűjtő szállítólevelek és gyűjtő spedíciós megbízások készítése

•

Szállítási tervek betöltése és elmentése

•

Már elkészített szállítólevelek utólagos módosítása

•

Automatikus könyvelés a raktárban

•

Átraktározások más raktárakba

•

A szükséges csomagolóeszközök automatikus meghatározása csomagolási útmutatás szerint

•

A csomagolási útmutatások módosítása

•

Komissiós listák

•

Szállítási papírok, mint például szállítólevelek, spedíciós megbízások, csomagmatricák, fuvarlevelek,
szállítási címkék, árucímkék, Global Transport Label, szállítási és küldési bizonylatok

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓI LEBONYOLÍTÁS / KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁR
•

Az árucikkek és csomagolóeszközök átkönyvelése a külső szolgáltató raktárra és ezek kezelése

•

Szállítólevél/szállítási értesítés külső szolgáltatónak/szállítási papírok

•

Számlázás a vevőnek a külső szolgáltatón keresztüli kivét jelentés után

•

Az összes folyamat kulcs automatikus feldolgozása VDA 4913 szerint

•

A vevők csomagolóeszköz előírásainak meghatározása a keretmegrendelésben

•

A csomagolóeszköz struktúra javaslata a szállítástervezésnél

•

A csomagszámok automatikus kiosztása

•

Csomagolás tervezés/csomagolás hozzárendelés

•

Bruttó/nettó súly kiszámítás

•

A releváns árucímkék nyomtatása többek között VDA 4902 szerint

•

Csomagolóeszköz készletvezetés

•

Tárolóeszköz számlakivonat VDA 4927 szerint

•

A szükséges csomagolóeszközök automatikus meghatározása csomagolási útmutatás szerint

•

A csomagolási útmutatások módosítása

SZÁMLÁZÁS
•

Elektronikus jóváírási eljárás

•

A jóváírási adatok automatikus összehasonlítása a belső bizonylatokkal (szállítólevél/számla)

•

A jóváírások ár-, mennyiség- és kerekítési különbözeteinek a megjelenítése

•

Elektronikus fizetési értesítés

•

Elektronikus számlák

•

A fizetési értesítés adatok összehasonlítása a belső bizonylatokkal (számla/jóváírás)

•

JasperReport számla layout DIN 4991 és VDA szerint

•

Az árkülönbözetek megjelenítése az utólagos számlázáshoz

•

Új árképzés végrehajtása utólagos számlázásnál

SZÁLLÍTÓ KAPCSOLAT
•

Elektronikus szállításlehívás megrendelések

•

Lehívás megrendelések készítése és küldése EDI-vel szállítóknak

•

Elektronikus szállítólevelek
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SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Automotive munkaállomás: Feladat áttekintés, Feljegyzés áttekintés, Lehívás monitor

•

Lehívás monitor: kritikus lehívások és azok szükséglet helyzetének az áttekintése

KIÉRTÉKELÉSEK / JELENTÉSEK
•

EDL (külső szolgáltató) protokoll

•

Kimenő számlák listája

•

Fizetési értesítés protokoll

•

Konténer mozgások megjelenítése

•

Lehívás minőség kiértékelése (lehívás központ)

•

Szállítólevél történet

•

Gyűjtőelszámolás

•

Utószámla

•

»Összes vevő éves trendje« BI standard jelentés

•

»Vevők áttekintése« BI standard jelentés

•

»Vevők részletes nézete« BI standard jelentés

•

»Árucikkek áttekintése« BI standard jelentés

•

»Árucikkek részletes nézete« BI standard jelentés

•

»Trend elemzés« BI standard jelentés

•

»Prognózisok szállításokkal szemben« BI standard jelentés

•

»Szállításlehívás minőség mutatók« BI standard jelentés

•

»Prognózisok az aktuális hónapra« BI standard jelentés
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APS (FINOMTERVEZÉS)
APS BASIC CONTROL
Az »APS VIEWER« funkciói a következő további funkciókkal kerülnek kiegészítésre:
•

Bővített megjelenítés: külön, szinkronizált nézetek

•

Manuális munka: műveletek eltolása mind időben, mind alternatív erőforrásokra

•

Az eredmény visszaírása: kompletten vagy kiválasztott megrendelésekhez

•

Kiegészítő mezők, kiegészítő információk megjelenítése és szűrése

•

Az információ megjelenítések és nézetek szabad konfigurálhatósága

•

A manuális tervezés támogatása

•

Manuális csoportképzés

•

Nyomtatási funkciók

•

Export funkciók (pl. Excel)

VEVŐI MEGRENDELÉS NÉZET
•

Egy vevői megrendelés és a nyitott folyamatok célelérésének megjelenítése

•

Eltérés megjelenítése a cél szállítási határidőkor

•

Összekapcsolás a termelési megbízásokkal – azonnali ok elemzés lehetséges

•

A státus információk az értékesítés számára is azonnal megtekinthetők a munka előkészítésben vagy a
tervezésben való lekérdezés nélkül

APS PROFESSIONAL
Az »APS BASIC CONTROL« funkciói a következő további funkciókkal kerülnek kiegészítésre:
•

Előkészület optimalizálás, további optimalizálási modulok integrációja

•

Értékesítési megrendelés hálózatokban való függőségek figyelembevétele

•

Szükséglet- és terhelésorientált értékesítési megrendelés átadás

•

Beállítható frozen zone és értékesítési megrendelés fixálások figyelembevétele

•

Alternatív erőforrások és gyártási útvonalak betervezése

•

Több szükséges erőforrás figyelembevétele egy műveletben (pl. gépcsoport és gyártóeszköz)

•

Szimuláció korlátozott kapacitással szemben prioritás szerint: határidő és manuális prioritás

•

Szimuláció „globális” frozen zone-nal, csak manuális

•

Több párhuzamos erőforrás szimulációja korlátozott kapacitással szemben (személyzet, gyártóeszközök)

•

Volumenkorlátolt erőforrások (pl. összeszerelés tervezéshez több személlyel)

•

Fixálások figyelembevétele

•

Frozen zone erőforrásonként: a frozen zone-ban való munka konfigurációs lehetőségei (pl. csak sorrend
megtartása)

•

A várakozási sor nézet lehetővé teszi a kritikus erőforrások azonosítását

•

Kapcsolt gyártás lehetséges (pl. műanyag fröccsöntés)

•

Interaktív, teljesen integrált szimuláció néhány másodperces válaszidőkkel (tervezés korlátozott
kapacitásokkal szemben)

•

A beszerzési oldal (beszerzési megrendelések és megrendelési javaslatok) és az értékesítési oldal (vevői
megrendelések) figyelembevétele

•

Előkészület optimalizálás integrálva és rugalmasan konfigurálható

•

Szállítási és pihenőidők megjelenítése és figyelembevétele

•

Értékesítési megrendelések priorizálása (interaktív)

•

Alternatív erőforrások figyelembevétele

•

Széles körű, szabadon konfigurálható export lehetőségek (pl. Excel)

•

Konfigurálható nézetek
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•

Egyedi információk átvétele, konfigurálható megjelenítése és szűrése (szabadon definiálható kiegészítő
mezők az adatbázisban)

•

Gépfoglalási listák konfigurálható készítése

SZŰK KERESZTMETSZET NÉZET (VÁRAKOZÁSI SOROK)
•

Az értékesítési megrendelések várakozási ideje erőforrásonként (minél sötétebbek a sávok, annál több
értékesítési megrendelés várakozik)

•

A szűk keresztmetszetek az idővel „ingadoznak/vándorolnak”, úgyhogy időben felismerhető, hogy hol
szükséges további kapacitás

•

A sávok színe mutatja, hogy egy szállítási határidő elérésre kerül-e vagy sem – így megbecsülhető, hogy
szükségesek-e további műszakok vagy hogy a szűk keresztmetszet ellenére minden rendben van-e
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DMS (DOKUMENTUMMENEDZSMENT)
ABAS DMS
ÁLTALÁNOS
•

Az abas ERP-ből való dokumentumok, papírbizonylatok, Office dokumentumok és e-mailek archiválása,
kezelése és szervezése

•

E-mailek, Word és Excel fájlok archiválása az eredeti formátumban

•

Az abas ERP-ből való belső dokumentumok COLD archiválása automatikus indexeléssel

•

Külső dokumentumok archiválása SCAN/vonalkód hozzárendelésen, drag & drop-on vagy OCR-en keresztül

•

A külső dokumentumok indexeléséhez felhasználhatók vevő-, szállító- és cikktörzs információk

•

Grafikus dokumentumkezelés a DMS keresés kliensen

TÖRZSADATOK
•

Bizonylattípusok

•

Layoutok

•

Dokumentumok (belső/külső)

SZEREPALAPÚ DASHBOARDOK
•

Oldalsáv

•

Dokumentumok áttekintése

ABAS DMS E-SZÁMLÁZÁS
AUTOMATIKUS E-MAIL KÜLDÉS
•

Archivált dokumentumok automatikus küldése e-mailben

•
•

Küldendő bizonylattípusok szabad meghatározása
Meglévő dokumentumok ellenőrzése a JobServer keretén belül

•

Küldés egy meghatározott e-mail címre és a dokumentum azonosítása

AUTOMATIKUS E-MAIL ARCHIVÁLÁS
•

Bejövő és kimenő e-mailek archiválása a mellékletekkel bezárólag az eredeti formátumban

•

Az archiválás központilag az Exchange szerveren történik egy központi naplózási postafiókon keresztül
vagy postafiók-specifikusan

•

Az archiválás vagy szelektíven az e-mailek küldésénél és/vagy fogadásnál történik vagy késleltetetten

•

Minden egyes e-mail egyszeri archiválása (single instance store)

•

Indexelés a következő információk használatával egy e-mailből: dátum, tárgy, a feladó, ill. címzett e-mail
címe
Opcionális funkciók
-

Az Exchange memóriaszükséglet csökkentéséhez a mellékletek kivonatolása, archiválása és egy hnlk
linkkel való helyettesítése

-

Az archiválási folyamat után az e-mailek ellátása egy előtaggal a tárgyban (pl. „Archiválva”)

-

Az Exchange objektumok kizárása az archiválásából a MessageClass-on keresztül
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PM (PROJEKTMENEDZSMENT)
ÁLTALÁNOS
•

Az összes aktív projekt központi kezelése a projektközponton keresztül

•

Integráció az abas DMS-sel

PM BASIC
•

Projektközpont

•

Projektszemélyzet és -csapatok

•

Projekttervezés (folyamatterv, részprojektek, projekttípusok)

•

Grafikus projekttervező

•

Grafikus erőforrástervező

•

Grafikus személyzettervező

•

Részprojekt kezelés

•

Projektre vonatkozó beszerzés

•

Projektre vonatkozó gyártás

•

Online projektóra rögzítés

•

Többszintű projektlezárás

•

Kalkuláció

•

Projektstatisztika/kiértékelések

PM ADVANCED
A »PM BASIC« funkciói a következő további funkciókkal kerülnek kiegészítésre:
•

Projektteljesítmény katalógus

•

Projektre vonatkozó értékesítés

•

Értékesítési, forecast projektek

•

Elszámolási rendszer

•

Bővített kapacitásmenedzsment/forecast tervezés

•

Offline projektóra rögzítés

•

Interfész a webalapú projektóra rögzítéshez

•

Projektértékelés

PM PROFESSIONAL
A »PM ADVANCED« funkciói a következő további funkciókkal kerülnek kiegészítésre:
•

Teljesítmény jegyzékek

•

Projekt előkalkuláció

•

Kiegészítés kezelés

•

Interfész dolgozó jelenlét és munkaidő nyilvántartó rendszerekhez

•

Bővített jogkezelés/átadások
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BI (BUSINESS INTELLIGENCE) PROFESSIONAL
ÁLTALÁNOS
•

A »BI Essentials« funkcióinak a bővítése a Professional Cube-okkal a hozzá tartozó standard jelentésekkel

•

Kiértékelések több adatbázison keresztül

•

Nyitott abas SQL Connector az adatátvitelhez, azaz mutatók, ill. dimenziók újonnan készíthetők és
bővíthetők

•

y mezők (egyedi adatbázis mezők) beolvasása és kiegészítő táblázatok

•

Az adatbázis használható a jelentésekhez, az Excelhez és a Power BI-hoz

•

Alap a minták azonosításához és a prognózisok levezetéséhez

•

Az abasBI DataWarehouse az összes abas Professional Cube adatbázisa, valamint egy vállalat-specifikus
BI felépítésének az alapja

CUBE-OK ÉS JELENTÉSEK
ÉRTÉKESÍTÉS
•

Jelentések forgalmakról, költségekről, fedezeti hozzájárulásokról (abszolút és százalékos), jutalékokról,
skontókról és értékesítési mennyiségekről

•

Az értékelési tételekből való költségek összekapcsolásra kerülnek a számla tételek forgalmaival

•

Megjeleníthetők kiértékelések az időre, vevőre, főkönyvi számlára, adatbázisra, árucikkre, költséghelyre,
ügynökre, értékesítési ügyletre és projektre vonatkozóan

•

Lehetőség a gyűjtőstruktúrák használatára a költséghelyeknél/-viselőknél, valamint a projekteknél

•

Lehetőség a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) figyelembevételére, az országok, illetve az éves
alakulás, valamint a termékcsoportok és az üzletágak kiértékelésére

•

Minden egyes mutató lebontható minden egyes számla tételig

•

Az integrált értékesítési mennyiséggel lehetséges egy kereskedelmi egységenkénti figyelembevétel

SZÁMVITEL
•

Az összes könyvelési sor egy elemzésorientált struktúrába kerül helyezésre és összehasonlítható az összes
főkönyvi számla, költséghely, költségviselő, projekt, költségnem alapján az összes időszakra és
adatbázisra vonatkozóan

•

A tény adatok szembeállításra kerülnek a terv forgalmi adatokkal

•

Az OLAP cube-ban való dinamikus kiszámításon keresztül minden egyes főkönyvi számla számlaegyenlege
összehasonlíthatóvá tehető bármely kívánt fordulónapon

•

Gyűjtőszámlák és számlatartományok használatával automatikusan vállalat-specifikus hierarchiák kerülnek
képzésre

•

Lehetőség a számlatartomány nyomtatványok és BAB (üzemi elszámolási ív) űrlapok használatára

FOLYÓSZÁMLA
•

A hangsúly a nyitott tételeken van

•

Ennek a területnek a kiértékelései a nyitott és az eredeti számlaösszeget, valamint a nyitott tételek számát
elemzik

•

Információk a fizetési magatartásról mutatókon keresztül az esedékességekre, követelés érvényességi
időkre, valamint a fizetési határidőkre, ill. a fizetési morálra vonatkozóan

•

A vevők fizetési magatartásának, valamint a saját fizetési magatartásnak az elemzése a szállítókkal
szemben

•

Lehetséges lebontás az egyes nyitott tétel folyamatig

GYÁRTÁS
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•

Tervezett és tényleges termelési mennyiségek, jó-mennyiségek, valamint selejt mennyiségek és ebből
levezethető selejthányadok figyelembevétele

•

A normaidők összehasonlítása a tényleges időkkel az eltérések feltárásához

•

Alap a gyártás utókalkulációjához mutatókon keresztül a gép- és bérköltségek területekről (végbemegy a
költségek felosztása egyedi és általános költségekre, valamint fix és változó költségekre)

•

A gyártás figyelembevétele az egyes főkönyvi számlák, termékek, időszakok, raktárak, dolgozók,
gépcsoportok, sarzsok, projektek és abas adatbázisok, valamint a különböző visszajelentési információk
tekintetében

•

A mutatók lebonthatók az alapul szolgáló visszajelentési bizonylatig
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BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT)
ÁLTALÁNOS
•

Üzleti folyamatok grafikus kialakítása és kezelése

•

BPMN 2.0 Process Engine

•

Automatizálás, egész vállalatra kiterjedő bevezetés és a folyamatok ellenőrzése

•

Szerepalapú felhasználói kezelőfelületek: BPM Designer, Workflow Viewer, Workflow User Dashboard

BPM DESIGNER
•

Grafikus szerkesztő a munkafolyamatok modellezéséhez és konfigurációjához

•

A folyamatok, feladatok, felelősségek, határidők és prioritások területeket átfogó meghatározása és
dokumentációja

•

Feladatok hozzárendelése személyekhez, személyek csoportjaihoz és/vagy rendszerszolgáltatásokhoz

•

Telepített folyamatok aktualizálása az aktív folyamatok befolyásolása nélkül

WORKFLOW USER DASHBOARD
•

Felhasználó-specifikus feladatok (egyéni/csoportos feladatok) megjelenítése a hozzá tartozó részletekkel

•

A csoportos feladatok átvétele

•

A feladattal összekapcsolt abas ERP objektumok megnyitása

•

Feladatok befejezése

•

Személyre vonatkozó teljesítmény kiértékelés

WORKFLOW VIEWER
•

A folyamat haladásának megjelenítése (a befejezett, éppen végrehajtott és még nyitott folyamatlépések
azonosítása)
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SZERVIZ TERVEZŐ
ÁLTALÁNOS
•

Grafikus szerviz tervező (Gantt Viewer)

•

Zoom, kereső, szűrő és manipuláció funkciók (drag & drop)

•

Infosystem kapcsolat lehívási paramétereken keresztül

•

Drill down a jobb egérgombon keresztül a releváns folyamatokhoz és törzsadatokhoz (pl. szerviz
megrendelés, vevő stb.)

•

Szelektív vagy automatikus visszaírás

•

Egyedi és operatív riportolás beleértve a további feldolgozást Excelben

•

Online súgó

NÉZETEK
•

Megrendelés nézet – szerviz ajánlatokkal és szerviz megrendelésekkel, valamint a hozzá tartozó szerviz
foglalásokkal és beszerzésekkel a gyártásból, beszerzésből és átraktározásból

•

Erőforrás nézet – az összes technikus és technikus csapat, valamint a hozzá tartozó szerviz eszközök
foglalásaival

•

Telephely nézet – áttekintéssel a technikusokról és a szerviz megbízásokhoz tartozó telephelyekről

•

Kihasználás nézet – a technikusok és szerviz eszközök kihasználásának grafikus kiértékelésével

•

Anyag nézet – beszerzési megrendelési javaslatokkal és beszerzési megrendelésekkel, valamint gyártási
javaslatokkal, üzemi megbízásokkal, átraktározási javaslatokkal és raktári kivétekkel a hozzá tartozó
szerviz foglalásokkal
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B2B PORTAL
BASIC PACKAGE
•

eB Workbench-et tartalmazza
-

A standard webshop funkciók módosítása/bővítése

-

Web maszkok generálása az abas ERP objektumokhoz

-

Hozzáférés az abas ERP Essentials teljes üzleti logikájához

B2B KATALÓGUS
•

Szerep-specifikusan konfigurálható katalógus tartalmak

•

Látható impresszum a fejrészben

•

Kapcsolatfelvételi űrlap

•

Sitemap

•

Űrlap a teljes szöveg kereséshez katalógus-szerte

•

Bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval

•

Űrlap egy cikkszám közvetlen beviteléhez

•

Menü (a katalógusstruktúra hierarchikus leképezéseként)

•

Breadcrumb navigáció

•

A megjelenítendő árucikkek számának kiválasztása

•

Lábjegyzet

•

Árképzés: az összes ár lehetőség felsorolása az ERP árképzésen alapulóan

•

SEO (Search Engine Optimization): a keresőgépek szokásos követelményei szerint optimalizált
árucikk oldalak

B2B SHOP
•

A webshop az abas ERP Essentials üzleti logikáját tartalmazza

•

Az összes webshop funkció alapja testreszabható és bővíthető

•

Valós idejű hozzáférés az egyedi árucikk információkhoz, árakhoz/rabattokhoz, termék
rendelkezésre álláshoz és az értékesítési megrendelés státushoz

•

„Elfelejtett jelszó funkció” – hozzáférési adatok e-mailben

•

A dizájn hozzáigazítása a vállalati arculathoz

•

SEO (Search Engine Optimization): a keresőgépek szokásos követelményei szerint optimalizált
árucikk oldalak
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PLM (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT) POWERED BY
PRO.FILE
PLM STARTER PACKAGE
FUNKCIÓK
•

Rajz és CAD modell kezelés

•

CAD dokumentumok automatikus generálása a PDF/A formátumban

•

Darabjegyzékek és felhasználási kimutatások automatikus készítése CAD modellekből

•

Növekvő darabjegyzékek kezelése

•

Változás- és verziókezelés

•

Workflow (munkafolyamat) menedzsment

•

Compliance (megfelelőség) menedzsment

•

E-mail rendszerek integrációja

•

Megosztott telephelyek adatainak és dokumentumainak a központi kezelése

•

Technikai dokumentummenedzsment

•

Gépakták karbantartása

DOKUMENTÁCIÓ ÉS DOKUMENTUMOK KICSERÉLÉSE A FEJLESZTÉSI PARTNEREKKEL
•
•

Adatcsere a fejlesztési partnerekkel virtuális projekttereken keresztül
Dokumentációk rendelkezésre bocsátása laptopon vagy DVD-n

•

Berendezés dokumentációk/gépakták automatikus készítése

ADATSZINKRONIZÁCIÓ A PRO.FILE ÉS AZ ABAS ERP ESSENTIALS KÖZÖTT
•

A fejlesztési és konstrukciós részlegekből az adatok és dokumentumok automatikus szinkronizációja

•

Az árucikk törzsadatok kétirányú átvitele az abas ERP és a CAD/PDM között

•

Darabjegyzékek automatikus átvitele újonnani felvitel és módosítások esetén a CAD/PDM-ből az
abas ERP-be

•
•

A gyártási lista és az importált darabjegyzék manuális szinkronizációja egy infosystemen keresztül a
meglévő különbségek megjelenítésével a tételekben
A standard gyártási lista tetszés szerinti aktualizálása vagy egy új gyártási lista változat létrehozása

•

Rajzok megjelenítése a PDF formátumban az abas grafikus kezelőfelületen
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SZKENNER APPOK
SHOP FLOOR
MUNKAIDŐ RÖGZÍTÉS (PZE)
•

Jön és Megy könyvelések

•

Ellenőrző út és szünet könyvelések

ÜZEMI ADATOK RÖGZÍTÉSE (BDE)
•

Indítás, befejezés, üzemzavarok, sztornózás

•
•

Idő könyvelések munkalapokhoz
A tény mennyiség rögzítése

•

A selejt mennyiség és a selejt okának a rögzítése

•

Az utómunkálati mennyiség és az utómunkálat okának a rögzítése

•

Sarzs-/sorozatszámok rögzítése

•

A gépcsoport szerkesztése

WAREHOUSE
•

Beraktározás

•

Átraktározás

•

Kiraktározás

•

Készletinformáció

•

Mennyiségek szerkesztése

•

Raktárhelyek szerkesztése

•

Sarzs-/sorozatszámok szerkesztése
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MOBIL APPOK
MOBILE SALES
•

Mobil hozzáférések az érdeklődő/vevő aktákhoz

•

Kapcsolatok keresése a teljes szöveg keresésen keresztül

•

Körzet keresés kapcsolatokhoz

•

Vevők és érdeklődők rögzítése/módosítása

•

Ajánlatok és értékesítési megrendelések rögzítése/módosítása

•

Kritikus értékesítési megrendelések ellenőrzése

•

Feladatok és feljegyzések felvitele és kezelése

•

Feladatok felvitele más dolgozók számára

•

Ár információ

•

Készlet információ

MOBILE SERVICE
•

Mobil hozzáférés a szerviz technikus megbízás tervezéséhez

•

Részletek a szerviz megbízásra vonatkozóan vevő információkkal és anyag áttekintéssel bezárólag

•

Részletek a szerviz termékre vonatkozóan szerviz darabjegyzékekkel és tervezett karbantartási
időpontokkal bezárólag

•

Szerviz visszajelentések és anyagfelhasználás rögzítése

•

Aláírás rögzítés

•

Az egyedi raktárhely (pl. autó) anyagkezelése, beleértve a kérések létrehozását a készletfeltöltéshez

•

Szerviz bejelentések létrehozása

•

Saját feladatok és feljegyzések kezelése

•

Feladatok felvitele más dolgozók számára

MOBILE PURCHASE
•

Mobil hozzáférés a szállító aktákhoz

•

Szállítók keresése a teljes szöveg keresésen keresztül

•

Szállítók rögzítése/módosítása

•

Ajánlatkérések és beszerzési megrendelések rögzítése/módosítása

•

Keretmegrendelések módosítása

•

Egy szállító szállítható árucikkeinek az áttekintése

•

Egy árucikk lehetséges szállítóinak az áttekintése

•

A teljes szöveg keresésen keresztül egy árucikk megkeresése, amihez az összes szállító
megjelenítésre kerül

•

Kritikus folyamatok ellenőrzése: szállítások, beszerzési megrendelési javaslatok, külső gyártási
javaslatok

•

Feladatok és feljegyzések kezelése

•

Feladatok felvitele más dolgozók számára

•

Ár információ

•

Készlet információ
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INTERFÉSZEK
OPENTRANS
•

Kereskedelmi adatok importja egy definiált XML formátumban (www.opentrans.de)

•

Web megrendelések készítése openTRANS order dokumentumokból az abas ERP-ben

BMECAT
•

Katalógus adatok exportja az abas ERP-ből

•

Az export a BMEcat XML formátumban történik

•

Export formátumok: BMEcat 1.2 és BMEcat 2005 német és angol nyelven

SQL CONNECTOR
•

Tetszőleges adatok importja az abas ERP-ből a Microsoft SQL Server®-be

•

Mező mapping-ek készítése az átvitelhez

•

Kezdeti adatbázis táblázatok generálása a Microsoft SQL Server®-ben

•

Adatszinkronizációk adatbázisoknál és teljes exportok infosystemeknél

•

Adatok kiértékelési rendszerekhez és más alkalmazásokhoz

•

Szelekciós kritériumok hozzáférésekhez

•

Infosystemek exportja egyedi kezdő paraméterekkel

•

Időszakok/időpontok meghatározása minden egyes exporthoz

•

Infosystem adatok felülírása és hozzáadása az adatállományok rögzítéséhez

EXCHANGE CONNECTOR
•

Az abas ERP-ből tetszőleges kapcsolatok (vevők, vevő kapcsolatok, érdeklődők, szállítók, …)
kétirányú szinkronizációja a Microsoft Exchange Server®-rel

•

Szelekció után egyes kapcsolatok átvitele a személyes mappákba az okostelefonokon való
megjelenítéshez és ezek egyirányú szinkronizációja

•

Új feladatok egyirányú átvitele az abas ERP-ből a Microsoft Exchange-be és a módosított feladatok
kétirányú szinkronizációja

•

Egyedi mező mapping-ek készítése az átvitelhez

•

Átviteli konfliktusok automatikus és manuális feloldása

CAD / PDM CONNECTOR
•

Szabadon konfigurálható forgatókönyvek az árucikk törzsadatok és a darabjegyzékek kicseréléséhez

•

Az árucikk törzsadatok kétirányú átvitele az abas ERP és a CAD/PDM között

•

Darabjegyzékek automatikus vagy manuális átvitele újonnani felvitel és módosítások esetén a
CAD/PDM-ből az abas ERP-be

•
•

A gyártási lista és az importált darabjegyzék manuális szinkronizációja egy infosystemen keresztül a
meglévő különbségek megjelenítésével a tételekben
A standard gyártási lista tetszés szerinti aktualizálása vagy egy új gyártási lista változat létrehozása

•

Változásmenedzsment/verziókezelés

•

Rajzok megjelenítése a PDF formátumban az abas grafikus kezelőfelületen

•

Integráció az abas DMS-sel

ZUGFERD
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•

Elektronikus kimenő számlák a ZUGFeRD formátumban

•

A COMFORT profil támogatása

•

A kizárás, küldés, ill. visszakapás dokumentációja

•

A kimenő számlák ellenőrizhető archiválása az abas DMS-ben

SZANKCIÓS LISTA ELLENŐRZÉS
•

Interfész az üzleti címek szankciós lista ellenőrzéséhez való rendszerek hozzákapcsolásához a
881/2002 és 2580/2001 számú EU rendelet szerinti terrorizmus elleni küzdelem értelmében

•
•

Az abas ERP-ből való címeknek az aktuális szankciós listákkal való automatizált szinkronizációjának a
lehetősége
Valós idejű online ellenőrzés egy cím rögzítése alatt pl. egy értékesítési megrendelésben

•

A komplett cím törzsadat állomány rendszeres ellenőrzése batch-ben

•

A megfelelőségi státus megjelenítése ikonon keresztül a cím mezőnél (közlekedési lámpa funkció):
-

•
•

Zöld = OK
Sárga = Gyanús eset

Piros = Találat
Jogszabályoknak és SOX-nak megfelelő teljes naplózás
Gyanús esetben végbemehet az összes tranzakció átadása vagy leállítása (pl. vállalat-specifikus
megfelelőségi státus kezelésen keresztül egy workflow formájában az abas BPM-ben (Business
Process Management))
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