Komplett merking-, sporing- og lagerstyringssystem for næringsmiddelindustrien
Multipack gir deg mulighet til å registrere varer inn og ut av lager. Uttak fra lager kan kobles mot en produksjonslinje
slik at du får en full oversikt over det som er benyttet av råvarer. I tillegg blir alle produktene dine sporbar fra leverandør
til kunde. Med Multipack får du mange muligheter for kontroll av produksjon og lager. Rapporter som viser kostpriser
og lagerverdien på råvarer og ferdigvarer. Ved å sette priser på varene kan du få frem verdiøkningen på den ferdige
varen.












Inn-og ut registrering av råvarer med eller uten strekkoder. (Leverandørens strekkoder
kan kobles til systemet)
Dataoppsamling ved veiing og merking av varer. Til ordre eller lager.
Strekkodeskanning ved plukking til ordrer
Pakkseddel og fraktbrev er klart til utskrift umiddelbart.
Alle fraktdokumenter kan sendes via innebygd e-post funksjon.
Eksport av filer til fakturasystemer.
Du oppnår mulighet for å spore hvor varene er kommet fra og hvor varene er levert.
Du får oversikt over hvor varene er til enhver tid.
Kan kjøres direkte på Intermec printer slik at det ikke er behov for PC ute i produksjon.
Merking med flere printere på samme batch eller ordre.
Mulighet for å koble en printer nr 2 (og 3 og 4) til utskrift av f.eks D-pack etiketter og
etiketter av andre formater.

Multipack på Intermec
Multipack produktmerking/ordrepakking kan også kjøres på Intermec printere slik at du ikke har behov for en PC ute i produksjon.
Enkelt registrering av inn og uttak på lager
Skanning av strekkode gjør det enkelt å registrere. Multipack støtter strekkodeskanning ved mottak av varer, ved uttak til produksjon, ved plukking til
ordre og de ansatte skanner sin egen strekkode for å registrere hvem som har utført de forskjellige tingene.
Integrasjon mot de fleste typer Økonomistystemer
Kobling til eksternt økonomisystem er mulig. Vi lager kobling mot de fleste systemer, Visma Business, Visma Global, Unimicro, Maritech Trading osv.
Uthenting av vareliste, kundeliste, ordrer og tilbakeføring av ordre/fakturagrunnlag,.
Multipack kjører også på eksisterende utstyr
Spør oss om muligheten for å benytte dine eksisterende vekter, etikettskrivere og PC’er.

Med egen bemannet vakttelefon så får du også hjelp utenom vanlige åpningstider.
Se vår hjemmeside: www.multipack.no eller ring for mer informasjon.

