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Förenkla din lagerhantering med StockControl
Ett enkelt program som hanterar alla produkter i ditt lager.

Förenklad lagerhantering
Varje vara som levereras skannar du in eller uppdaterar genom en knapptryckning. Artikeln
scannas när du använder den och läggs i kundvagnen vid behov. Detta medför att ditt lager
alltid är uppdaterat av både lackprodukter och tillbehör.

Förbättrad bevakning
Genom att övervaka förbrukningen och kontrollera lagernivåer i realtid, kan du effektivt
övervaka varje artikel i ditt lager - även om du har flera lager.

Förbättrad lönsamhet
Minska ditt bundna kapital genom rätt lager. Tack vare att du lägger mindre tid på lagernivåer
kan du fokusera på mer lönsamma aktiviteter.

Snabb avkastning (ROI)
Med de effektivitetsvinster du får, betalar StockControl för sig själv direkt!

Så här fungerar det
1. Leveranser skannas antingen med en streckkodsläsare eller uppdateras med ett
knapptryck.
2. När artikeln används, skannas den ut ur systemet
3. Du kan alltid se lagernivåer, din förbrukning och statistik som tex förbrukning efter
avdelning eller leverantör.
4. När lagret av en artikel når en förutbestämd nivå, läggs artikeln i kundvagnen.
5. Beställningen kan kontrolleras innan den skickas till leverantören så att varorna kan
levereras.
TA REDA PÅ HUR MYCKET TID OCH PENGAR DU KAN SPARA!

0,5 tim/order

0,25 tim/order

0,25 tim/order

spenderad tid
på lagerkontroll

spenderad tid
på alla produkter du behöver beställa

spenderad tid
för att göra beställningar hos leverantörer

Detta sparar dig en hel timme av din dyrbara tid per ordertillfälle. Vad kan du göra med den extra timmen varje vecka?
Kontakta din Spies Hecker idag. Det finns ingen tid att förlora!

De största fördelarna
Spara tid
Scan & Go

Automatisk Beställning

Alltid Uppdaterat Meny

Använd en streckkodsläsare för att skanna
in och ut produkterna Du kan också skapa
dina egna streckkoder och kataloger för att
skräddarsy systemet just efter dina behov.
Alternativt kan du kontrollera och ta emot
levererade artiklar på skärmen.

Istället för att manuellt skapa orderlistor
själv, gör StockControl det åt dig
automatiskt. Kontrollera, ändra eller lägg till
produkter innan de skickas till din
leverantörer för leverans.

Den tydliga, lättförståeliga skrivbordet är
alltid uppdaterad så att du får en exakt
översikt i realtid av alla produkter i ditt
lager. Använd den till att övervaka ordrar
eller kontrollera orderhistorik och se
leveransstatus på kommande beställningar.

Spara pengar
Ett system för allt
StockControl kan hantera alla lager - både lack och tillbehör. Man kan också hantera flera
leverantörer samtidigt, vilket ger dig en fullständig översikt. Inget behov av separata system på
varje lager. Även om lagren har olika kostnadsställen och leveransadresser håller
StockControl kontrollen över allt.
Kostnadseffektivt abonnemang
Betala en liten prenumerationskostnad för StockControl. På det här sättet har du alltid den
senaste versionen automatiskt. Systemet betalar sig självt tid tack vare den tid du sparar.
Användbar statistik och nyckeltal
Statistik på artikelnivå och en rad nyckeltal hjälper dig att bedöma användningsmönster så att
du kan optimera konsumtionen.
Utgångsdatum
Håll koll på utgångsdatum - särskilt för sällan använda material - för att undvika onödigt slöseri

EXEMPEL

Spara energi och tid
Teknik du kan lita på
StockControl är baserad på teknik som utvecklats av Axalta - ett av världens ledande företag
inom fordonslack. Det betyder att det är teknik du kan lita på – och du vet att systemet har
utformats speciellt för bilindustrin och skadeverkstäder i alla storlekar.
Inget att installera
StockControl är molnbaserat så det finns inget att installera. Det betyder också att du alltid
automatiskt har den senaste versionen utan att behöva uppdatera ditt system. Dessutom
betyder det molnbaserade systemet att du kan komma åt informationen var som helst med
vilken internetaktiverad enhet som helst (t.ex. dator, surfplatta, mobil).

Kom igång med StockControl idag.
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