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Modemes rendelések

Modemes rendelés

Számla letöltése modemes rendelés nélkül



 Modemes rendelés

 Előnyei

 Hátrányai

 Számla letöltés modemes rendelés 
nélkül

 Párosítási lehetőségek

 Kezdeti nehézségek leküzdése

 Mit nyertünk

 Tervezett módosítások a cikktörzs 
párosításhoz



Modemes rendelés előnyei

Gyorsítja

A rendelés leadását

Az anulált tételek feldolgozását

Az árú bevételezést

 Pontos

Mennyiség

Cikk 

 Nem igényel plussz beruházást



Modemes rendelés hátrányai

 El kell térnünk a megszokottól

 Cikkek összepárosítása

 Első alkalmakkor lassítja a rendelés 
leadását

 Hibás párosítás esetén rossz cikk kerül 
kiszállításra

 Rossz rendelési szorzó esetén téves 
mennyiségek kiszállítása

 A megtakarított időt más tevékenységre 
kell fordítanunk



Modemes és nem modemes 

rendelés összehasonlítása

Éves szinten  402 óra megtakarítás ez kb.  50 munkanap



Számla letöltés modemes 

rendelés nélkül
 Miért hozták létre?

 A nagykereskedő által elkészített 
számla elektronikus úton letölthető

 Előnyei

 Gyors 

 Pontos

 Hátrányai

 Párosítás



Párosítási lehetőségek

 Adott nagykereskedő cikktörzséhez 
a saját aktív törzsünket

 Rendelések\Szállítói 
cikktörzsek\(adott 
nagykereskedő)\Szállítói cikktörzs 
megtekintése

Cikk felvétele cikktörzsbe

Modemes számla betöltésekor, ha a 
rendelést telefonon diktáltuk be



Párosítási lehetőségek

 Saját aktív cikktörzsünkhöz 

nagykereskedő törzsét

 Rendelések\Szállítói cikktörzsek\(adott 

nagykereskedő)\Cikkek összepárosítása

 Rendelés összeállításakor a (!)-jellel jelölt 

tételek [Alt+P] billentyűvel

 Ha nem párosítható [F5] [F11] defektus listára

 Rendelésből való kilépéskor 



Kezdeti nehézségek 

leküzdése
 Adott nagykereskedő cikktörzsét 

előre párosítani

 Rendelési szorzók beállítása

 Alapanyagok

 Pelenkák

 Tűk

 Cikktörzs szűrése cikkcsoport 
alapján



Munkánk gyümölcse

 Hosszú telefon beszélgetés megszűnik

 Azt kapjunk amit kértünk nem amit a 

rendelésfelvevő beütött

 Nem kell órákon át számlákat rögzíteni

 Hiánycikkek automatikus görgetése

 Eladás közben látszik hogy adott cikk 

mikor érkezik



Tervezett módosítások a 

cikktörzs párosításokhoz
 Csoportos karbantartási lehetőség a 

nagykereskedőkhöz.

 Egységes

QB

Cikktörzs



Köszönöm figyelmüket!

Várom véleményüket, 

észrevételeiket!
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