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Miért a legmegfelelőbb
választás vállalata
számára a Coda Logistics?
• A kereskedelem, gyártás és logisztika minden területét támogatja
• Távolról, a világ bármely pontjáról biztonságosan elérhető
• Egyszerűen átlátható, logikus felépítésű felhasználói felülettel rendelkezik
• Több vállalat folyamatait egyidejűleg kezelheti vele
• Többnyelvű, bármilyen nyelvre könnyedén átvihető
• Több, különböző devizanemben képes kezelni a folyamatait egyidejűleg
• Könnyedén, egyéni igényeinek megfelelően személyre szabható
• Rugalmas, egymásra épülő és egymástól független modulok kombinálhatóak
• Költséghatékony, kimagaslóan jó ár/érték arány
• Egyszerűen üzemeltethető, és integrálható más rendszerekhez
• Több mint 20 év tanácsadói és fejlesztői tapasztalat áll mögötte
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Ismerje meg a Coda Logistics rugalmas és
logikus megoldásait
A Coda Logistics egy olyan ERP rendszer, amely elsősorban nagykereskedelemmel és
gyártással foglalkozó vállalatok, disztribúciós raktárak és szolgáltatók számára készült
A termék a fenti környezetekben minden lehetséges logisztikai folyamatot és adminisztrációs feladatot támogat. A több
vállalatos felépítés, a mozgásnemek, raktárak és egyéb logisztikai alkotóelemek kezelésének módja különösen alkalmassá teszi
vállalatcsoportok számára. A globalizáció, a változó szolgáltatási igények és az egyre összetettebb szállítási láncok új elvárásokat
támasztanak, a Coda Logistics azonban ezeknek is megfelel. Rugalmas és logikus felépítése révén könnyen integrálható más
rendszerekhez, bevezethető lépcsőzetesen, így komplex, mégis költséghatékony megoldás az Ön vállalata számára.
Kimagasló funkcionalitás, egyszerű kezelhetőség, rugalmas lekérdezési lehetőségek, gyors és megbízható működés. Ezek olyan
alapkövetelmények, melyeknek a legtöbb szoftver megfelel, hosszú távon azonban ennél is több kell...

A Coda Logistics fejlesztésekor 20 év tapasztalatát ágyaztuk a jövő technológiájába.

Tervezzen hosszú távra

Bővítse rugalmasan

Használja bárhonnan

Önnek biztosan nem kell új
szoftvert vásárolnia a következő
évtizedben, ha a Coda Logistics
megoldást választja. Az alkalmazott
szabványok és technológiák
tökéletesen illenek az aktuális
fejlődési irányokhoz, ennek
következtében könnyedén követik
ügyfeleink elvárásait és jövőbeni
IT-stratégiáit is.

A fejlesztési folyamatban felhasznált
modern módszertanoknak és
eszközöknek köszönhetően a Coda
Logistics rendkívül rugalmasan
testreszabható. A meglévő üzleti
folyamatok paraméterezéssel
alakíthatóak, de a rendszer
egyedileg is fejleszthető. A
felhasználói igények alapján
elkészített új modulok és funkciók
közvetlenül beépülnek a Coda
Logistics központi alkalmazás
szerverébe és felhasználói
felületébe.

Webböngészőben futva,
hagyományos desktop
alkalmazásoknál megszokott
felhasználói felületet biztosít. Így
telepítés nélkül, a világ bármely
pontjáról azonnal elérhető
és kényelmesen használható.
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Részekből felépült egész
Beszerzés

Raktár

A beszerzési folyamat lényege a szállítói
megrendelések előállítása, majd a megrendelés
követése
és
a
rendeléshez
kapcsolódó
események kezelése.

Valamennyi
terület
munkájához
közvetlenül
kapcsolódnak a Raktár funkciói. A Coda Logistics
tetszőleges
számú
raktár
vagy
telephely
készleteit kezeli.

Ezt úgy kell végrehajtani, hogy a raktárak készletszintje
alacsony maradjon, ugyanakkor a szükséges készletek mindig
rendelkezésre álljanak a megfelelő helyen és időben.

Valamennyi bizonylattípus előállhat manuális adatbevitellel
vagy egy kapcsolódó tranzakció alapján automatikusan,
ami gyorsabbá, pontosabbá teszi a munkát. A rendszer
a legnagyobb raktárak esetében fellépő speciális feladatokat
is megoldja. Minden raktári funkció elvégezhető vonalkód
olvasóval, azonnal kezelődnek a különböző kódrendszerek és
csomagolási egységek. A rendelésfelvétel, bizonylatkészítés
és leltározás hordozható adatgyűjtőkkel is végrehajtható,
a szabadon mozgatható olvasók online kapcsolatban vannak
a központi rendszerrel.

„jó időben, jó helyen”

„minden mozgásban”

A Szállítói megrendelés előállítására a program több
lehetőséget is nyújt. A Rendelés gyűjtés összesíti
és szállítónként csoportosítja a vevői és raktári igényeket.
A Készletszint elemzés összetett statisztikai algoritmuson
alapul, amely a vevői és raktári igényeken kívül figyelembe
veszi a raktárkészletet, a készletminimumot, a szállítási időt,
az átlagfogyást, valamint egyéb szempontokat. A rendelés
elküldhető e-mailen, vagy nyomtatott formában.
Ez után a rendszerben regisztrálható a Visszaigazolás,
folyamatosan követhető a nyitott rendelések állapota, fontos
információkat szolgáltatva ezzel a Beszerzés, a Raktár és az
Értékesítés számára. A Bevételezés funkcióban hivatkozni
lehet a rendelésre, így csökkenthető a manuális adatrögzítés.
Megtörténik a mennyiségek és árak ellenőrzése, valamint
automatikusan aktualizálódnak a nyitott rendelések.
A Szállítói számla jogosítása gyors és egyszerű módszer
a bejövő számla ellenőrzésére, könyvelésére.

Vevöi
rendelés

Termelés
tervezés

Vevöi
számla

MRP

Termelés
követés

A Helykód rendszer meghatározható algoritmus szerint,
önműködően kezeli a raktári térképet, előállítja a betárolási
és kigyűjtési utasításokat, figyelembe veszi a tárolási helyek
kapacitását és a termékek tulajdonságait. Így optimális
helykihasználás, gyors árumozgatás válik lehetővé.

Szállitói
rendelés

Szállitói
számla

Vevö

Szállitó
Önköltség
számitás

KISZÁLLÍTÁS

KÉSZREJELENTÉS

Késztermék

FELHASZNÁLÁS

Üzem

ALAPANYAG BEVÉT

Az Adagkezelés használatba vételével kezelhető a beszerzett
anyagok szavatossága, biztosítható hogy a FIFO elvnek
megfelelő felhasználás ne csak adminisztratív módon, hanem
fizikailag is megvalósuljon, illetve a gyártásban felhasznált
anyagok, alkatrészek nyomon követhetőek egészen az eredeti
beszerzésig.

Alapanyag
Információ
Készletmozgás

A Leltár kiértékelés lépései (leltárív, kiértékelő lista, leltár
átvezetés) funkciók teljes körűen támogatják a fizikai leltározás
folyamatát. A készletértékelés elve termékcsoportonként
eltérő lehet: beszerzési ár (FIFO), elszámoló ár, átlagár.
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Gyártás

Értékesítés

A Coda Logistics nagykereskedők mellett a termelő
cégek számára is megoldást jelent. Egyaránt
alkalmazható egyedi, illetve sorozatgyártás esetén.

A gyors, egyszerű és biztonságos értékesítési rendszer
mindenki számára kulcsfontosságú. Kiemelten fontos
az egyedi igények és feladatok kezelése is.

A Coda Logistics segítségével elkészítheti Termelési tervét
bármilyen időtávra, bármilyen bontásban. Önműködően
javaslat készül a vevői igények, készletek, erőforrások alapján.
A gyártás megtervezése mellett egyúttal a kiszállítások és
a készletszint előzetes ellenőrzése is végrehajtható.

A Vevők és Termékek adatai között minden fontos értékesítési
információ megtalálható (fizetési mód, credit limit, üzletkötő,
vevő- és termékcsoport, engedmények). Az Árképzés teljesen
egyedi kereskedési rendszer alkalmazását is lehetővé teszi,
akár minden termék minden vevőnél eltérő árat kaphat.

A Termelési terv alapján alkalmazhatóak a további tervezési
funkciók: Kapacitás tervezés (CRP), Anyagszükséglet
tervezés (MRP). Az eredményeket elemezve, a paramétereket
módosítva többször is újratervezheti gyártását. A Coda
Logistics a gyártási terv és a normaidők alapján ellenőrzi
az emberi és gépi erőforrásokat, és grafikusan is megjeleníti
a szűk keresztmetszeteket. A beszállítási kondíciók,
csomagolási egységek figyelembe vételével rendelési javaslatot
ad, melyet elfogadva létrehozhatja szállítói rendelését.
A termelési folyamat központi eleme a Gyártási utasítás.
A diszponálás során a termelésirányító ellenőrzi a készleteket,
meghatározza a csereanyagokat és az anyagszükségletet,
előkészíti az anyagkiadási bizonylatokat. A Coda Logistics
segítségével követni, ellenőrizni és elemezni is tudja termelési
folyamatait.

A raktárban nem található, vagy később kiszállítandó árukra
vonatkozó igényeket a Vevői rendelésben kell regisztrálni.
A Készletfoglalás azonnal, vagy később az áru beérkezésekor
automatikusan alkalmazható. Megfelelő beállítások esetén
akár azonnal, önműködően készülhet a Szállítólevél
és a Számla. Azonnali kiszállítás esetén a Szállítólevél és Számla
készítése közben a rendszer önmaga is képes Előrendelést,
majd Szállítói megrendelést generálni, ha a vevő által igényelt
termék nincs készleten. Többféle számlázási módszer
párhuzamosan alkalmazható: azonnali számlakiállítás,
egy szállító-egy számla, több szállító-gyűjtőszámla. Gyors
lekérdezések biztosítják, hogy a vevői tartozásokkal,
rendelésekkel, készletekkel, forgalommal, üzletkötői jutalékkal
kapcsolatos információk mindig rendelkezésre álljanak.

„hatékonyság, minőség”

A Termelési jelentés lehetőséget biztosít az összes fontos
gyártási adat bevitelére. Megfelelően előállított címkék
olvasásával, az üzemekben felállított hagyományos vagy RF
terminálok használatával akár percnyi pontossággal követheti
az eseményeket. Az összegyűjtött adatok elemzésével
fontos információkat kaphat az állásidők, selejtek és dolgozói
teljesítmények vonatkozásában.
A rendszer fontos része az Önköltség kalkuláció,
mellyel
tetszőleges
részletességgel
megállapíthatóak
és ellenőrizhetőek a valós gyártási költségek. Így akár termékre,
üzemre, műveletre bontva vizsgálhatja a termelési folyamatok
gazdaságosságát.

„a vevő az első”

A Számla funkciók kielégítik a magyar és az EU-s előírásokat,
többnyelvű nyomtatványokat képesek előállítani és bármely
pénznemben elkészítik a számlát. Készletet nem érintő, egyéb
tevékenységek számlázása is lehetséges.
Ma már alapvető követelmény, hogy az ellátási lánc tagjai
elektronikus kapcsolatot létesítsenek rendszereik között.
Ennek megfelelve a Coda Logistics fogadja a vevők szabványos
EDI üzeneteit, valamint a bevezetés során bármilyen egyedi
elektronikus adattartalom feldolgozása üzembe állítható.
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Hatékonyság, egyszerűség »
Rugalmasság és bővíthetőség
A magas fokú paraméterezhetőség révén a bevezetett
rendszer hatékonyan képes alkalmazkodni a topológiában
és üzleti folyamatokban bekövetkezett változásokhoz.
Az alkalmazott szoftvertechnológia lehetővé teszi, hogy
egyedi fejlesztések épülhessenek a rendszerbe. Mivel olyan
megoldást kínálunk, mely egyike a legrugalmasabb ERP
rendszereknek, ezért az nem csupán az adatok feletti
ellenőrzést és azok megbízhatóságát biztosítja, hanem:
• tükrözi a vállalati struktúra komplexitását
• alkalmazkodik a helyi nyelvhez, valutához
• gyorsan reagál minden változásra
• elősegíti az új modulok és folyamatok azonnali adaptálását

Egyszerű üzemeltetés

mely munkájuk során nélkülözhetetlen. A tranzakció alapú
működés pontos háttéradatokat biztosít, ezáltal könnyedén
nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen feladatot hajtott
végre.

Hatékonyság
A Coda Logistics minimalizálja a manuális munkát azáltal,
hogy a lehető legtöbb adatot származtatja valamilyen
megelőző folyamatból, emellett támogatja a több adaton,
egyidejűleg végrehajtható módosításokat. Egyedülálló módon
képes a rendeléseken vagy más bizonylatokon rögzítendő
sorokat egy elektronikus levélből vagy Excel táblázatból
átmásolva létrehozni. Így az Ön csapata gyorsan, hatékonyan
és pontosan végezheti munkáját.

Az MS SQL szolgáltatásai egyaránt megoldást jelentenek
az adatbiztonság, a rendelkezésre állás, az archiválás,
a konzisztencia, az adatexport és -import kérdéseire.
A Coda Logistics funkciói elérhetőek és felhasználhatóak
más rendszerekből is .NET fejlesztői környezetben, vagy akár
az interneten keresztül is, szabványos web service-ként.

Középpontban a logisztika

EDI kapcsolat szintén kiépíthető más ERP rendszerek felé.
A rendszer működéséhez a kliens oldali számítógépeken egy
Internet Explorer vagy Mozilla böngésző installálása elegendő,
ami nagymértékben egyszerűsíti az üzemeltetést.

A Szoftverkövetési szerződés keretében elküldött új verziók
nem csak bővülő funkciókat kínálnak, hanem folyamatosan
követik a Microsoft platform fejlődését, és garantált működést
biztosítanak a jövőben is.

Komplex jogok, kontroll és auditálhatóság

Az alkalmazott fejlesztési technológia az egyedileg fejlesztett
programrészek automatikus beépülését is lehetővé teszi.
A tervezésben és fejlesztésben alkalmazott módszertan
és eszközök, a modern technológia, a paraméterezhetőség
és a kiterjeszthetőség más programokhoz képest jóval
hosszabb életciklust és hosszú távú megoldást biztosít a Coda
Logistics felhasználói számára.

A rendszer több szintű, jól konfigurálható jogosultsági
funkcióval rendelkezik. A minimálisan elvárt funkcionális
jogosultságokon kívül (menüpont, funkciógomb, adatmező)
egyéb elérési jogosultságok is (vállalat, mozgásnem, raktár)
definiálhatóak.
E kettős hozzáférési rendszerrel Ön biztos lehet abban, hogy
a felhasználók csak olyan információkhoz férnek hozzá,

A vállalatirányítási és logisztikai szoftverek fejlesztésében
szerzett több mint 20 éves tapasztalatunk a garancia arra,
hogy Ön egy maximális pontosságot és megbízhatóságot
biztosító, teljes körű rendszert kap kézhez.

Hosszú életciklus
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Modern technológia
A felépítésnek, illetve az alkalmazás-kiszolgáló fejlesztésekor alkalmazott komponens alapú módszertannak köszönhetően
a Coda Logistics rendszere számos előnnyel rendelkezik:
• Skálázható – az adatbázis szerver és az alkalmazás kiszolgáló közös, illetve külön gépre is telepíthető. Az alkalmazás kiszolgáló
több szerveren, több példányban is üzembe állítható.
• Egyszerűen üzemeltethető – a web-kliensnek köszönhetően a munkaállomások nem igényelnek telepítést, beállítást.
Távolról is könnyen elérhető.
• Gyors – a JSON és az AJAX rendkívül gyors kommunikációt valósít meg. Az egyes felhasználói interakciók közben háttérben
is zajlik az adatcsere. Hagyományos web felületű rendszerekkel ellentétben nem töltődnek le szerver oldalon generált teljes
web oldalak. A hálózaton átmozgatott adat mennyisége ugyanolyan alacsony, mint a Windows felületű kliens-szerver
programok esetében.
• Paraméterezhető – a teljes megjelenő felhasználói felület .XML file-okban tárolt, programozás nélkül módosítható. Az üzleti
logika paraméterei az adatbázisban tároltak és a rendszeren keresztül módosíthatóak.
• Testre szabható – egyedi (akár 3rd party) fejlesztések hozhatóak létre, amelyeket közvetlenül a rendszerbe lehet állítani.
Az új verziókban lévő javítások és fejlesztések a testre szabott rendszerekben is érvénybe lépnek.

Web Kliens

3rd Party Kliens

IE6, Mozilla2- JavaScript

Web szerver
IIS6

Alkalmazás és web-felület kiszolgáló
.NET 2C#, Windows .dll

Adatbázis
SQL 2005, Windows 2003 server

A UNIT4-ról
A UNIT4 egy globális, üzleti szoftvereket szállító vállalat, amely
olyan adaptálható szoftvereket és szolgáltatások fejleszt,
szállít és támogat világszerte, amelyek segítséget nyújtanak
a dinamikus vállalatoknak az üzleti szükségletek hatékony
menedzselésében. Egy olyan, globális sztenderdet kívánunk
felállítani az üzleti megoldások terén, amely segítséget nyújt
a dinamikus vállalatoknak a változásokhoz történő egyszerű,
gyors és költséghatékony alkalmazkodásban.
Széles körű megoldásokat kínálunk a különböző piacoknak,
előírásoknak, technológiáknak és vállalati méreteknek
megfelelően. A UNIT4 számos vezető változáskövető
szoftvermárkát foglal magába, beleértve az Agresso Business
World ERP megoldást és a CODA pénzügyi menedzsment
szoftvereit. A UNIT4 17 európai országban rendelkezik
irodával és további 7 országban is jelen van az észak-amerikai,
ázsiai-csendes-óceáni és afrikai térségben (emellett számos
más országban is folytat kereskedelmi tevékenységet)
a szolgáltatások és a support könnyű helyi elérése érdekében.
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Copyright © UNIT4 CODA Hungary Kft.
Minden jog fenntartva. A dokumentumban
foglalt információk csupán általános információk,
összefoglaló jellegűek és módosulhatnak.
A harmadik fél bármely hivatkozott márkanevei és/
vagy védjegyei a tulajdonosok bejegyzett vagy nem
bejegyzett védjegyei.

Budapest, Rákóczi út 42.
H-1072, Hungary
T +36 1 268-1223 F +36 1 268-1225
E contact.hu@unit4.com
Support Tel +36 1 268-1223
Support Fax +36 1 268-1225
Support Email tsd.hu@unit4.com
UNIT4 CODA Hungary Kft.

