MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer
bemutatása

Az informatikai rendszer elsősorban
húsipari cégek értékesítési folyamataira
nyújt teljes körű megoldást, a
megrendelések feldolgozásától, a

raktárkészletek naprakész - pontosabban
percre kész - kezelésén át a számlázásig,
beleértve az export/EU értékesítést is.

I. A rendszer rövid bemutatása

A rendszer fejlesztése során alapelvünk
volt, hogy a rendszer:
• Modellezze a valós folyamatokat.
• A rendszerbe minél több
automatizmus épüljön be annak
érdekében, hogy csökkentsük a
rutinfeladatok elvégzésének
időigényét és mindezt kevesebb
hibával.
• Kezeljük az általánostól eltérő
feladatokat is.

A rendszer funkcióinak/menüpontjainak
száma a teljes verziónál kb. 100, itt csak
néhány érdekesebb funkciót szeretnénk
bemutatni röviden.
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•

stb.). Az árelemeket azok érvényességi
időszakával kell felvenni a rendszerben,
így lehetőség van a jövőbeni árak
rögzítésére is, amelyek a megfelelő
időszakban alkalmazásra is kerülnek. A
rendelési tételekhez az árak hozzárendelése
automatikusan történik (és alapesetben
nem is módosítható), de megfelelő
jogosultság esetén tetszőleges ár is
hozzárendelhető.
Árkezelés történhet tetszőleges
pénznemben !

Részletesen naplózzuk a különleges
eseményeket, valamint naplózzuk
minden adatnál, hogy ki vette fel és
ki módosította utoljára.

Árkezelés:
A rendszer alkalmas mindenfajta
ármegállapodást kezelésére (egy-egy
cikkhez egyidejűleg több ársor adható,
partnerenként akciós árak, engedmények

Megrendelések:

A partner törzsben beállítható, hogy az
adott üzletbe mely napokon szállítunk,
eltérő nap esetén figyelmeztetés. A
rendszer támogatja a rendelés rögzítőit,
hogy akciós termékeket ajánljanak a
vevőknek, tájékoztassák az aktuális
árakról. Megrendelések érkezhetnek

elektronikus formában is (EDI, XML),
azt a rendszer fogadni tudja.
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Nyomon követhetőek az aktuális készletek:

Áruforgalom:
A rendszer kezeli a belföldi forint,
belföldi devizás, export és EU-s
értékesítést is. A számlák formátuma a
partner törzsben meghatározható, az
elkészült számlákról feladás készíthető a
saját pénzügyi rendszernek, illetve többféle
elektronikus formában elküldhető a
partnereknek is. EU-s értékesítésről
Intrastat jelentés készíthető.

A megrendelések – rendelkezésre álló
készletek alapján megtörténik az áru
kimérése.
A rendszerbe elektronikus mérlegek is
integrálhatóak, ebben az esetben a
mérlegelési adatok azonnal bekerülnek a
rendszerbe, de van mód kézi adatbevitelre
is.
Az árukimérés azonnal csökkenti a
készleteket.
Partnerenként beállítható, hogy az árut
számla és/vagy szállítólevél kíséri, illetve
meghatározható a bizonylat formátuma is.
(pld. szállítólevél árral, ár nélkül, több
nyelven).
Egyszerűen nyomon követhetőek a
göngyölegek (műa. láda, raklap) is.
Elszámoltatható a szállító személyzet.

Számlázás:
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A rendszer teljes kiépítésekor lehetőség
van arra is, hogy Excel-ből definiáljunk, és
hajtsunk végre lekérdezéseket (OLAP
lekérdezések). OLAP-os lekérdezésnél
„lefúrhatunk” a részletek felé, példánkban
a 2. n.év ki van részletezve havonta, de ha
az „áprilisra” duplán kattintunk az Excel
táblázatunkban, lefúrhatunk napi
részletességig is, vagy az „51. Vörösáruk”
mezőn duplán kattintva termékenkénti
részletezettséget kapunk.

Lekérdezések:
A beépített lekérdezések segítségével
részletes elemzések készíthetőek az
értékesítésről, a kimutatások készülhetnek
képernyőre, nyomtatóra, Excel
formátumban, és különböző
fájlformátumokban (pdf, html, word) is.
Lehetőség van eseti lekérdezések
szerkesztésére is.
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Raktárkészlet kezelés:
szokásos funkciókat (készlet bizonylatok,
készlet karton, leltározás, stb.), de
lehetőség van tárhelyes nyilvántartás
megvalósítására is.

Az értékesítési modulhoz szorosan
integrált a készletkezelés, nincs „feladás” a
modulok között! Itt megtalálhatjuk a

Jogosultságok kezelése:
A felhasználók csoportokba sorolhatóak, a
csoportokra és/vagy felhasználókra
részletesen meghatározható, hogy milyen
funkciókat érhetnek el, s ott milyen
jogosultsággal rendelkeznek (módosíthat,
vagy csak nézegethet).
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II. Szükséges szoftver/hardver
környezet

III. Referenciák:
A rendszert használja:

A rendszer funkcionalitása az igényeknek
megfelelően egyedileg konfigurálható,
ennek megfelelően a szükséges
informatikai környezet is változik.

•

Hajdúhús 2000 Kft.

A rendszer teljes kiépítésben az alábbi
cégeknél üzemelt:

A rendszer MS SQL Server adatbáziskezelőt használ.

•
•
•

Kliens számítógép minimum igénye:
Windows XP, 512 Mbyte RAM
Javasolt: Windows XP Professional,
1 Gbyte RAM

Szole-Meat Húsipari Kft.
Debreceni Hús Zrt.
Csabahús Kft.

IV. Elérhetőségek

Szerver igények:

Érdeklődés a rendszerrel kapcsolatosan:

Egy kisvállalat esetében, ahol az egyidejű
felhasználók száma nem haladja meg az 56 felhasználót:

Témafelelős:
Rideg Péter
: 30/ 9758-136

Windows XP Professional,
2 Gbyte RAM
MSDE adatbázis-kezelő (ingyenes)

:

Szolnok, Wittmann út 23.
5008
e-: info@mozaix.hu

Közép és kisvállalat esetén:

web: www.mozaix.hu

Windows 2003 Server
2 Gbyte RAM
MS SQL Server 2000/2005/2008
standard
Elektronikus mérleg rendszerbe kötve:
BIZERBA ST mérlegfej
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