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כללי
לחברת  RELSפתרון לחברות אספקה טכנית בתחומי ניהול רכש בארץ ובחו"ל ,ניהול מלאי
מורכב ,העמסה ,הפצה ,מכירות ,מעבדת שירות וחיבור למשקל.

ניהול רכש בארץ ובחו"ל
תיק ייבוא ,רכש ייעודי ללקוח ,Back to Back
המלצות לרכש

ניהול מלאי מורכב
•

•

•

•

•
•

המרת יחידות מידה במכירה ובקניה.
לדוגמא :קונים בגליל מוכרים במטרים
וכדומה.
ניהול פריטים חלופיים  -המערכת
ממליצה על פריט חליפי במידה ובפריט
לא נמצא במלאי.
עבודה עם ברקוד ,כולל הפקת מדבקות-
מדבקות מוצר ,מדבקות לאריזה
ולמשלוח על קרטון\משטח.
אפשרות לניהול מספרים סידוריים
לפריט  -שימושי במכירת מכונות וכלים
חשמליים ,לצורך ניהול האחריות
והתיקונים.
ניהול נתוני ספקים לפריט )מק"טים,
מחירים וכדומה(.
ליקוט ,איסוף ואריזת הזמנות

העמסה
לאחר אריזת החבילות ,מתבצעת העמסה
בעזרת קריאת הברקוד המודבק על החבילה,
בסיום הסריקה מתקבל דוח לנהג המציג את
פרטי הלקוח וכן את מספר החבילות והמשטחים
ללקוח.

הפצה
מודול ההפצה מאפשר ניהול סבבי חלוקה על-פי
חלוקה גיאוגרפית.
תכנון ההובלה על פי מספר עצירות ,משקל ,נפח
וכדומה תוך התחשבות במשאבים הקיימים )נהגים
וכלי רכב(.
מכירות
•
•

ניהול סוכנים  -ניתוח ביצועי סוכן,
התחשבנות על עמלות עם הסוכנים.
עבודה עם Ipad\Iphone

מעבדת שירות
חיבור למשקל
•
•

הנפקת תעודות שקילה
חיבור למשקלי גשר או כל משקל אחר.

ניהול מעבדת שירות :
•
•
•

The information in this document is proprietary to RELS. This document is a preliminary version and not
subject to your license agreement or any other agreement with SAP or RELS. This document contains
only intended strategies, developments, and functionalities of the RELS product and is not intended to
be binding upon RELS to any particular course of business, product strategy, and/or development. RELS
assumes no responsibility for errors or omissions in this document. RELS does not warrant the accuracy
or completeness of the information contained within this material...

ניהול ומעקב אחר תיקונים במסגרת אחריות
המוצר או בחיוב הלקוח.
ניתוח התקלות לפי כלי ,פריט ,לקוח וכד'.
ניהול מאגר מידע.
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