Pluginy

OBALOVÁ KONTA
Modul pro sledování
pohybu vratných obalů

Modul Obalová konta slouží ke sledování pohybu
vratných obalů zapůjčovaných mezi obchodními
partnery. Evidovat je možné neomezený počet druhů
obalů (palet, beden a dalších přepravních nádob).
Modul pracuje s doklady oběhu zboží a výstupem
je přehledný seznam zapůjčených obalů dle organizací. Umí sledovat jak obalová konta odběratelská,
tj. obaly, které jste zapůjčili svým odběratelům, tak
obalová konta dodavatelská, tj. obaly zapůjčené dodavateli vám.
Základní charakteristika modulu
• Zápis do obalových kont probíhá dle konfigurace
modulu automaticky při realizaci pohybových
dokladů (příjemky, výdejky).
• Obalová konta mohou být na základě konfigurace
sledována také podle přepravců. Konfigurací
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je možné určit, zdali bude do obalových kont
zapisována organizace z dokladu, nebo přepravce.
Přepravce v tomto případě figuruje, jako organizace
pro sledování palet.
Množství salda obalů je možné ručně upravit
v přehledu obalových kont, případně řádky evidence
obalových kont zapsané z dokladu mazat.
Při vracení obalů jsou z přehledu obalových kont
generovány doklady o vrácení palet. Doklady jsou
generovány rozdílně dle typu evidence (obaly
s cenami, obaly bez cen). V případě generování
dokladů s cenami jsou ceny doplňovány na doklad
metodou FIFO dle vzniku evidence obalů.
Z nově vzniklých dokladů (doklad o vrácení palet)
je možné dosledovat původní doklad, ze kterého
doklad o vrácení palet vychází.
Řešení umožňuje sledovat vratné obaly také
na konsignačních skladech.
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Obalová konta lze sledovat globálně za celou firmu
nebo také za jednotlivá střediska.
Přehled organizací se saldem obalů zobrazuje
organizace, u nichž byl zaznamenán pohyb
v obalových kontech .
Přehled salda obalů vybrané organizace obsahuje
položkový seznam obalů vázaných k organizaci.
Kontrolní přehledy a přehled stavu obalů slouží
k dosledování okamžitého stavu obalů ve firmě
i se zohledněním obalů bez cen.
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Přehledy
• Zavedení sledování vratných obalů v rámci
HELIOS Orange zabrání zbytečným finančním
ztrátám způsobených tím, že obchodní partneři
nevrátí zapůjčené obaly.
• Bezpečně uhlídáte, aby vám obchodní partneři
nevraceli zpět vratné obaly, které nakoupili (zapůjčili
za peníze) někde jinde a snaží se je vrátit vám.
• Díky přehledu Stav zapůjčených obalů k datu
je možné jednoduše v každém okamžiku zjistit, jaký
je aktuální stav zapůjčených obalů (oboustranně)
• Snadná a rychlá inventarizace vratných obalů.
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