Exact Logistieke Interface
Uw logistieke transacties communiceren met uw logistieke dienstverlener

Technische informatie
De Exact Logistieke Interface is
ontwikkeld in Visual Studio 2008 met C#
en werkt op Microsoft .NET Frame work
versie 3.5.
Exact Interface is gebouwd met Visual
Studio 6 in Visual Basic 6 en werkt met
de SDK (Software Development Kit) van
Exact. Deze dient in de licentie van Exact
aanwezig te zijn.

Optimizers heeft een software ontwikkeld voor Exact Globe gebruikers
die hun logistieke transacties willen communiceren met hun logistieke
dienstverlener. Hierdoor wordt de administratie met de juiste data
gevoed, zonder dat deze handmatig ingevoerd hoeft te worden.

Logistieke transacties uit
importeren en exporteren

Exact

Globe

Met deze module kunt u verkooporders vanuit Exact via een CSV definitie
importeren en exporteren en versturen naar uw logistieke dienstverlener.

De verkooporders kunnen middels de exportknop naar buiten
worden gebracht. De gegevens kunnen verstuurd worden naar een
derde partij die deze gegevens dan weer verder kan bewerken of
importeren in haar eigen systeem voor bijvoorbeeld orderpicking.
De geëxporteerde orders worden vervolgens gelocked in Exact zodat
er in de tussentijd geen wijzigingen meer op plaats kunnen vinden.
Er bestaat een continue verbinding tussen deze exportinterface en
Exact zodat de verkooporders real-time inzichtelijk zijn.
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Module Orders importeren

Module Ontvangsten

Binnen de Exact Logistieke Interface is
het mogelijk om de bewerkte orders aan
te bieden aan het systeem. U heeft de
mogelijkheid om eerst de geïmporteerde
gegevens in te zien, zodat u precies weet
wat er met de orderregels gebeurd is
bij de derde partij. Er wordt getoond
hoeveel orderregels er gepicked zijn
en om hoeveel stuks/colli het gaat.

Met deze module heeft u de mogelijkheid de door uw logistieke
dienstverlener aangeboden ontvangsten binnen de Exact Logistieke
Interface in te laden.
Nadat de gegevens zijn ingelezen kunt u controleren hoeveel en
welke artikelen er zijn ontvangen. Er wordt nu een link gelegd
tussen de reeds bestaande bestellingen in uw administratie en
de ontvangst zoals deze door de derde partij is aangemeld. Zodra
deze koppeling is gelegd kunnen de goederen worden gematcht.

De gegevens kunnen vervolgens ingelezen
worden. Na een controle worden de
gepickte aantallen gematched met de
bestaande orderregels in Exact. De
geleverde aantallen worden ingevuld en
de niet geleverde orderregels worden op
backorder gezet.

Hierna wordt de levering binnen Exact
Globe aangemaakt en heeft u de
mogelijkheid om direct, automatisch
een factuur aan te laten maken.

De voorraad wordt direct bijgewerkt en de artikelen met gekoppelde
serienummers staan klaar om weer gebruikt te worden bij de
Order Entry Module. Op de achtergrond wordt meteen een
op maat gemaakte ontvangstbon geprint. Deze ontvangstbon
is via een webinterface in te zien en eventueel af te drukken.

Visual Mapper
Na de levering zullen alleen de niet
verwerkte gegevens nog zichtbaar zijn.
Desgewenst kan er op voorhand ook nog
gekozen worden om enkele geïmporteerde
regels niet te importeren. Hiervoor is een
verwijderfunctie aanwezig.

Een nieuwe tool is de Visual Mapper. Deze tool maakt het mogelijk
om door middel van klikken en slepen een mapping te kunnen maken.
Door deze mapping kan gemakkelijk het ene formaat naar
het andere omgezet worden. Op deze manier kan het bericht
naar uw logistiek dienstverlener veel sneller ingericht worden.
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