MIME ENTERPRISE – INNKJØP
I Innkjøpsmodulen oppbevares alle relevante data
som leverandører, innkjøpsordrer og egendefinerte
leveringsbetingelser, historikk og leveransepresisjon
for leverandører.

totalt kvantum splittet opp i mindre kvantum og tilpasset
de ulike tidspunkt når varene skal benyttes for å redusere
lagerkostnadene. Dette kan også overstyres både på
artikkelnivå for fremtidige innkjøp eller direkte i gjeldende
innkjøpsordre.

Når innkjøpsbehov er avdekket lages innkjøpsordren
enkelt med få tastetrykk, MRP* foreslår hvilke varer,
hvor mye og når varer skal kjøpes inn for å oppnå
lavest mulig lagerkostnader og en bedre likviditet.

Når en vare som skal kjøpes inn er pålagt ytterligere krav
enten ved at kunden har spesifisert særlige krav som skal
videreføres til leverandører eller ved at bedriften har egne
krav (ISO), velges riktige leveringsbetingelser enkelt inn i
ordren.

Resultatet blir en innkjøpsordre ferdig utfylt med kvantum,
standard innkjøpspris konvertert i riktig valuta, samt
datoer når varene skal leveres. Ofte vil MRP foreslå et

Når innkjøpsordren er bekreftet til printer eller PDF format,
fremkommer den i Varemottak automatisk avregnet de
enheter/artikler som gjenstår å motta og melde til lage.
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Artikler som er satt i bestilling avregnes automatisk i
planleggingssystemet - MRP, slik at behovene aldri
fremkommer flere ganger. Artikler kjøpes inn i Mime
Innkjøp i valgfri valuta og omregnes automatisk når
prisen er lagret i en annen standardvaluta
Bruker kan i tillegg opprette og vedlikeholde egne
innkjøpsbetingelser på flere språk og velge om disse skal

legges inn automatisk hver gang en ordre opprettes eller
om de kun skal være tilgjengelig i nedtrekkmenyen slik at
bruker kan ”klikke” de inn.
Når en Innkjøpsordre er åpnet for vedlikehold kan bruker
hente frem historiske data på varelinjer som inneholder
tidligere innkjøp med informasjon om leverandører, priser
- samt status i Varemottak for varelinjene.

Egenskaper:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversiktlige skjermbilder
Utstrakt bruk av redigerbare nedtrekks-menyer
Leverandørregister
InnkjøpsOrdre register
Automatisk innkjøpsforslag fra MRP
Utskrift til printer og mulighet for PDF format
Redigerbart klausulbiblotek
Full valutastyring på varelinjer
Struktursøk med drag&drop direkte til varelinjer
Oversiktlige rapporter

Krav:

•
•
•

Mime Grunnsystem
Mime Produkt
Mime Lager
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