Serac SAP B1 Solutions

SCANNING XML
UW BEDRIJFSDATA MOBIEL

DÉ OPLOSSING OM BEDRIJFSGEGEVENS MOBIEL, OVERAL EN ALTIJD IN TE
VOEREN MET EEN DIRECTE CONNECTIE NAAR SAP BUSINESS ONE
99 SAP Business One & Scanning XML samen als Warehouse Management Systeem (WMS)
99 Binnen en buiten de deur mobiel alle relevante informatie real-time uit SAP oproepen
99 Super snel en foutloos voorraadmutaties verwerken door een mobiele scanner in combinatie met barcodes
99 Eenvoudig (service)orders en offertes aanmaken op de werkvloer die direct landen in uw SAP database
99 Voor elke toepassing een passend device en een op maat ingerichte omgeving

VOOR WIE IS HET

SIMPEL EN SNEL UW VOORRAADMUTATIES VERWERKT

Niet altijd zit uw personeel op één vaste werkplek, zo

99 Goederen ontvangsten kunnen direct in het magazijn

heeft u misschien magazijnmedewerkers, een verkoper

aan de juiste inkooporder worden gekoppeld, ook

in de showroom, of een monteur die altijd buiten de

wanneer het deelontvangsten betreft.

deur is. Voor elk scenario met mobiele invoer van
bedrijfsgegevens is Scanning XML het antwoord.

WAT KAN HET
Scanning XML koppelt de mobiele invoer van data
rechtstreeks aan één database, de SAP Business One

99 Picklijsten zijn in het magazijn opvraagbaar en
gepickte artikelen worden direct gescand naar SAP.
99 Voorraadtransporten en inventarisaties kunnen met
een speciale module eenvoudig en snel worden
verwerkt met behulp van een scanner.

database. Zo is deze zonder bijkomend papier- en

SCANNING BUITEN DE DEUR

invoerwerk altijd up-to-date.

Personeel is niet altijd in-house. Denk bijvoorbeeld aan

99 Real-time afstemmen van financiële en logistieke

een beurs of showroom, of een buitendienstmedewerker.

processen.
99 U scant snel en eenvoudig met een draadloze
scanner en ziet op uw mobiele apparaat direct de
feedback op het scherm.
99 Door de real-time verbinding via Apache Tomcat en
de XML Webserver, is dubbele invoer verleden tijd en
zijn controles of handmatig invoerwerk overbodig.
99 Altijd inzicht in actuele en correcte cijfers
99 De inzet van barcodes maakt het invoerwerk nog
efficiënter en minder foutgevoelig.

99 Eenvoudig en real-time klant specifieke gegevens
inzien zoals de toegewezen prijslijst, het factuuradres
en betalingscondities.
99 Orders en offertes kunnen in de wacht worden gezet
en na akkoord landen ze direct in SAP.
99 Servicemedewerkers kunnen overal en altijd
beschikken over up-to-date serviceorders waar ze
direct kosten en uren aan kunnen koppelen.

BENODIGDE HARDWARE
Serac levert alle hardware die u nodig heeft. Scanning

“Door de geringe investering die we hebben gedaan en de

XML is compatible met verschillende mobiele apparaten

efficiëntie- en effectiviteitwinsten bleek de ‘Total Cost of

zoals iPod, iPad. Android devices en handheld scanners.

Ownership’ (TCO) zeer laag.”

“De user interface is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk,
zelfs op de iPod.”

ALTIJD MOBIEL VERBONDEN MET DE SAP BUSINESS ONE DATABASE
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