EG SHIPPING PACKAGING MANAGEMENT
FÖR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Snabbare, enklare hantering av
förpackningsprocesser över hela värdekedjan
EG Shipping Packaging
Management
Fördelar:
•

Spara tid och resurser med
professionell förpackningshantering.

•

Registrera och spåra antal, värde och
plats för förpackningsmaterial.

•

Få överblick över lagernivåer,
förflyttningar, fakturering, inköp och
bortskaffande av förpackningar.

•

Få inblick hos kunder, återförsäljare
och transportörer.

•

Enkel hantering av processer och
avtal med förpackningspooler.

•

Snabb och pålitlig registrering av
förpackningsförsändelser med
mobila, handhållna enheter.

•

Undvik tidskrävande manuella
processer där det lätt blir fel.

Förpackningsmaterial har ofta ett värde för ditt företag eller dina
affärspartner. Därför är det viktigt att kunna registrera och spåra
förpackningsmaterialets värde och plats i ditt företag samt hos
kunder, återförsäljare, transportörer och ägare till
förpackningspooler.
Det arbetet kan innebära en tidskrävande manuell process där det
är lätt att fel uppstår, vilket kan försämra effektiviteten i din
lager- och logistikhantering samt påverka förbindelserna med
dina affärspartner.
Gör förpackningshantering till en integrerad del av dina dagliga processer
EG Shipping Packaging Management fungerar sömlöst med Microsoft
Dynamics 365 for Finance and Operations och möjliggör snabbare och
enklare spårning, fakturering och bortskaffande av inkommande och
utgående förpackningsmaterial.
Lösningen kompletterar standardfunktioner för lagermoduler och låter dig
hantera förpackningar som produkter, med eller utan ett visst ekonomiskt
värde. På så sätt kan lagernivåer, förflyttningar, fakturering, inköp och
bortskaffande av förpackningar spåras som en integrerad del av dina
ekonomi- och logistikprocesser.

Förenklad hantering av standardförpackningar
Med EG Shipping Packaging Management kan du definiera processer för
försändelse, mottagning, spårning och fakturering som hänger ihop med
hanteringen av vanliga förpackningstyper, till exempel förpackningar som
ska återsändas, faktureras, bortskaffas eller tillhandahålls av en
förpackningspool.
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Förpackningarnas sammansättning (t.ex. antal artiklar per låda, lådor per tråg och
tråg per pall) kan anges under Packaging Groups. Packaging Groups kan
definieras som en generell uppsättning, per verksamhetsställe eller per
verksamhetsställe/lager. Sammansättningen kan också varieras, exempelvis
beroende på om du skickar inrikes eller till en internationell kund.
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Ange flexibla förpackningsramar för kunder och återförsäljare
Genom att ange förpackningsramar kan du se förpackningssaldot för en viss kund
eller återförsäljare. Du kan också skapa fakturor och kreditnotor som baseras på
saldot och platsen för förpackningar som ska återsändas. När du skapar en säljeller inköpsorder inkluderas den tillhörande förpackningsinformationen
automatiskt, och förpackningsmängderna för den ordern beräknas och visas.

• Sömlös integration med dina
ekonomi-, lager- och
logistikprocesser.

Snabbare hantering hos dina transportörer
Med EG Shipping Packaging Management kan du ange uppgifter om
verksamhetsställe och lager för transportörer och använda standardleveranssättet,
med uppgifter om transportören och dess tjänster, för att koppla det till enskilda
order. När du skapar en sälj- eller inköpsorder överförs transportörens
förpackningsinställningar automatiskt till ordern baserat på det valda
leveranssättet.
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Snabb och pålitlig registrering av försändelser med mobil integration
Du kan använda lösningen med mobila (RF-) enheter för att registrera uppgifter
som förpackningstyp och -kvantitet för inkommande och utgående försändelser,
baserat på en sälj- eller inköpsorder, eller kundens, återförsäljarens eller
transportörens referensnummer. Du kan också lägga till uppgifter, till exempel
leveransfordonets registreringsnummer.

Funktioner:
• Byggt för Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.

• Ange särskilda processer för
hantering av förpackningar som ska
återsändas, faktureras, bortskaffas
eller tillhandahålls av en
förpackningspool.
• Ange förpackningsinställningar t.ex.
för inrikes- och utrikesförsändelser.
• Ange förpackningssammansättning
för enskilda anläggningar och lager.
• Använd separata siffersekvenser för
att spåra förpackningsdetaljer hos
kunder och återförsäljare.
• Använd tillsammans med mobila
(RF-) enheter som är integrerade
med Microsoft Dynamics
Warehousing Application.

EG och Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partner. Med en stark ERP- och
CRM-grund och djupgående it-kunskaper kan vi erbjuda experthjälp för allt från
hårdvara, infrastruktur, hosting, support och service till ledning och
processrådgivning. Våra erfarna konsulter hjälper dig att hitta lösningar på aktuella
utmaningar och att förverkliga framtidsplaner.
It-lösningar som stärker ditt företag och är anpassade till din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partner. Med en stark ERP- och CRM-grund
och djupgående it-kunskaper kan vi erbjuda experthjälp för allt från hårdvara, infrastruktur,
hosting, support och service till ledning och processrådgivning. Våra erfarna konsulter hjälper
dig att hitta lösningar på aktuella utmaningar och att förverkliga framtidsplaner.
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