Nøgleord:


Windows PDA



Lageroptælling



Sælgeradgang



Windows Terminal server



Ordrepluk

Øvrige løsninger til Microsoft C5/XAL:


C5Web og XALWeb
Web løsning til Microsoft SQL og C5/XAL



C5Reports og XALReports
Avancerede rapporter til Microsoft SQL og
C5/XAL

Læs mere på www.systemcenter.dk

Få C5/XAL i hånden
Med denne løsning kan en sælger i marken
gå online på C5 via sin håndholdte
mobiltelefon og lager manden kan via
trådløst netværk gå rundt på lageret og
checke varer og lave lageroptælling.
Vi har udviklet C5/XAL skærmbilleder
tilpasset håndholdt PC (PDA) og terminal
server.
Løsningen er inddelt i moduler:
1) Standard modul indeholder forespørgsler
i forskellige standard moduler. Skal købes.
2) Sælger og Kundeservicemodul med mulighed for at oprette salgsordrer.
3) Lager modul med mulighed for lokationsopdatering, lageroptælling og ordrepluk.

Priser:
Grundmodul
Sælger / Ordre modul
Lager modul
Totalløsning ved samlet køb
Opdatering pr. år
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8.000 kr.
8.000 kr.
12.000 kr.
25.000 kr.
3.000 kr.
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Teknik:
Løsningen er udviklet til Microsoft SQL server og Microsoft C5 3.5 og kan mod betaling
leveres til ældre versioner af Microsoft C5.
Kan leveres til både dansk og engelsk
database og består af:





6 kartoteker
10 skærmbilleder
5 rapport
4 kørsler og 0 søgninger

Teknikforudsætninger:



Microsoft Windows 2003 server med Internet Information Server
Microsoft SQL server 2000 el. 2005

C5/XAL Forudsætninger:
 Ordre
 Lager
 Indkøb
 Fuld udviklingspakke.

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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