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Produktbeskrivelse
Prisme Lager og Produktion

Skaf dig overblik over lagervarer, beholdninger og omkostninger.

■ Intuitiv brugergrænseflade.
■ Analyser og statistikker.
Hvor gør Lager og Produktion i Prisme en forskel?
■ Brugeren skal kun lære at anvende ét system frem for flere
forskellige systemer/brugergrænseflader.
■ Alle moduler i Prisme er tidstro opdateret.
■ Forenkling af system- og brugeradministration.
Eksempler på anvendelse
Socialøkonomiske virksomheder der producerer varer, udfører
produktions- eller pakkeopgaver m.v. for andre virksomheder. Andre
eksempler kunne være it-afdelinger, Park & Vej afdelinger samt
andre enheder, der har behov for lagerstyring eller produktion.

Overblik og effektive arbejdsgange
Effektiv lagerstyring kræver overblik og effektive arbejdsgange. Alt
for ofte går de forventede gevinster tabt på grund af manuelle
genindtastninger i flere systemer, kringlede arbejdsgange samt
manglende overblik og opfølgning. Produktionsmodulet giver bedre
overblik over produktionsprocessen.
Fordelene
Ved at bruge lager- og produktionsmodulerne kan man opnå en
række fordele - eksempelvis:
■ Alle oplysninger samlet i ét program.
■ Effektivisering af arbejdsgange – da manuelle indtastninger
minimeres.
■ Styr på lagerbeholdning og varernes placering.
■ Holde styr på varer med serienumre fx it-udstyr.
■ Sælge varer og ydelser.
■ Indkøb af varer til lager.
■ Styr på vareforbrug til projekter.
■ Lageroptælling.
■ Budgettering af varesalg.
■ Scanning af stregkoder.
■ Færdigmelding af styklister.
■ Understøttelse af produktionsprocessen.
■ Værktøj til kalkulation af kost-/salgspriser på en styklistevare.
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Integration er i højsædet
Prisme Lager og Produktion er fuldt integreret med Prisme Finans,
Debitor, Kreditor og Projekt. Det betyder, at der ikke skal overføres
data mellem forskellige systemer.
Rapportering og analyse
Modulerne omfatter en række standardrapporter, og den tætte
integration til Excel giver yderligere muligheder for bearbejdning og
præsentation af data.
Om Prisme
Prisme er en fuldt integreret økonomiløsning til danske
kommuner og regioner baseret på det moderne standardsystem
Dynamics AX, som er Microsofts topprodukt på markedet for
virksomhedssystemer. Prisme er markedets mest udbredte og
moderne økonomiløsning på en ren standardplatform. Prisme har
udover selve kernen en række tillægsmoduler, som er med til at
forenkle de daglige arbejdsgange.
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Fujitsu
Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication
Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af
teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 156.000 Fujitsu
medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med
udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens
store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores
kunder.

Kontakt
FUJITSU A/S
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup
Telefon: 44 89 44 89
e-mail: info@dk.fujitsu.com
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og
tager forbehold for, at oplysningerne er
fuldstændige, opdaterede og korrekte.
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