Nøgleord:


Vedligeholdelse af samhandelsaftaler



Opsætning af EAN lokationer



Opsætning af dokumenter



Transaktions log



Udskrifter af system og transaktioner

Øvrige løsninger til Microsoft XAL:











xTransport
Fragtbreve, Transport labels, Samlelister, Track
and Trace, Leverings logistik, Forsendelses
styring. Dette er nogle af de opgaver som
xTransport varetager.
Prislistesystem
Oprettelse og vedligeholdelse af prislister i
Microsoft XAL. Integration og udskrivning af
prislister via PageMaker
xLog
Oprindelig udviklet i samarbejde med revisorer,
da der i regnskabloven er pligt til at registrerer
ændringer i stamoplysninger. Kan gemme
oplysninger om dato, klokken, bruger og hvad
der er rettet i alle kartotek i XAL’en.
xTime
Komme/gå registrering, som er meget ligetil og
ukompliceret
Statistik system
Udvidelse til lagerstatistik i Microsoft XAL. Kan
lave specifikke statistik udskrifter og vise statistik
grafisk.
xTegning
Tegningsstyring til ordremodul med udskrivning
samt visning på skærm

Læs mere på www.systemcenter.dk

EDI løsning til
EANCOM/HANCOM
Mange bliver efterhånden mødt af krav fra
deres kunder om en automatisering af
udveksling af dokumenter - typisk fakturaer.
Denne udveksling af dokumenter elektronisk
kan give store administrative besparelser.
Løsningen, som vi kalder xEDI, kan
håndtere alle EDIfact opgaver i en Microsoft
XAL.
Basis er opbygget omkring et aftalekartotek,
hvor relationerne til dine EDI samhandelspartnere sættes op.
Løsningen håndterer en lang række
dokumenter som bl.a. modtagelse af ordrer
og afsendelse af bekræftelse, følgesedler og
fakturaer. (se den komplette liste på side 2).
Du kan naturligvis følge med i historikken via
logsystemet.
Priserne er skruet sådan sammen, at du
betaler efter, hvor meget af applikationen du
anvender. Ønsker du f.eks. at sende
fakturaer ud af huset til en enkelt kunde vil
prisen være 15.000 kr.

Priser:
Grundmodul
Pr. dokument
Installation
Abonnement pr. år

kr. 10.000
kr. 5.000
kr. 5.000
kr. 2.500

Priserne er inkl. manual og opsætning.
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MICROSOFT XAL
Teknik:
Løsningen er udviklet til Microsoft XAL
version 3.50, men kan mod et tillæg leveres
til andre versioner af Microsoft XAL.
Løsningen består af:
 6 Kartoteker
 9 Skærmbilleder
 5 Rapporter
 16 Kørsler

Dokumenter i løsningen:
 Modtagelse af forespørgsler (ind)
 Afsendelse af tilbud (ud)
 Salgsordre (ind)
 Ordrebekræftelse (ud)
 Følgeseddel (ud)
 Faktura (ud)
 Indkøbsforespørgsel (ud)
 Modtagelse af tilbud (ind)
 Indkøbsordre (ud)
 Følgeseddel (ind)
 Faktura (ind)

Forudsætninger:
 Basisudvikling
 10 forms
 5 rapporter

Abonnement:
Tegning af abonnement indeholder sikkerhed for at løsningen virker i næste version af dit
Microsoft software.
Abonnement sikrer at du modtager alle nye ændringer til din løsning.
Vores løsninger følger Microsoft versionen. Nye versioner af din løsning kommer sammen
med nye versioner af dit Microsoft software.

Installation, opsætning og undervisning:
Installation og opsætning vil foregå via Remote opkobling. Det betyder, at vi enten
overtager din eller anden ledig pc’er eller også får vi midlertidig adgang til jeres server.
Såfremt løsningen kræver yderligere undervisning kan dette ske efter aftale og mod
beregning.
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