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BESZÁLLÍTÓI AJÁNLATKÉRÉS 2.rész
Ajánlatkérési adatlap
Ismét eltelt egy hónap. A
továbbiakban beszámolunk a
Clipper-t érintő európai hírekről, amit tekinthetünk egy új
rovatnak is.

Az adatlap nagyon hasonlít a beszállítói rendelésre, mind ergonómiailag, mind
pedig funkcionálisan. Ezen az adatlapon megtaláljuk az összes új mezőt:

Természetesen továbbra is
igyekszünk az új funkciók bemutatásával segíteni a sikeres
rendszerhasználatot.
Egy kis érdekesség
nagyvilágból:

a

Egy bio tea menta-bors ízesítéssel CLIPPER néven…
Éhn András
CLIP-ERP HUNGARY Kft.
Ügyvezető

A darabjegyzékből létrehozott Ajánlatkérés alapértelmezett és automatikusan
átvett adatokkal jelenik meg, melyeket a felhasználó igény szerint módosíthat az
ajánlatkérés adatlapra történő belépést követően.
Akár munkához, akár ajánlathoz kapcsolódó AK esetén:
ese
a megjelenés és a
funkcionalitás azonos. Az egyedüli eltérések, az adatkapcsolatokban, az
a
információban « i »,, az AK listában és a keresésben jelentkeznek.
A munka és ajánlat AK számozás kompatibilis a régi működéssel: mindegyik saját
számlálóval rendelkezik
ren
(duplikálás
duplikálás lehetséges: egy ajánlati ajánlatkérési sorszám
létezhet egy munka ajánlatkérésnél is).
A módosítások és újdonságok:
újdonságok
Lásd a bevezetésben bemutatott új mezőket
Vannak jogosultságok a létrehozásra, módosításra, törlésre és megtekintésre.
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A fejléc
Gombsor

: Másol, mellyel lehet :
• az aktuális AK-t átmásolni egy újba
o azonos beszállítóhoz
o vagy egy másikhoz
• áthelyezni egy létező AK-be
Amennyiben nincs megnyitott AK (üres adatlap), a Clipper rákérdez a forrásra.
Lehetőség van a másolandó/áthelyezendő tételek (sorok) kiválasztására (jelölő négyzetek), a forrás AK-ben.
Már fogadott tételt nem lehet áthelyezni.
A másolás új tételt hoz létre (mint «nem fogadott»)

-

-

: Az export kezeli az új mezőket: címzett neve a levelezéshez, valamint a tételek külső észrevételei.

: A nyomtatás a nyomtatás indítása ablakban új paramétereket tartalmaz, melyeket a «nyomtatási
paraméterekben állíthatunk be»
A működés hasonlít a Beszállítói rendelésre: a beszállító kiválasztását követően a kapcsolódó
adatok automatikusan megjelennek (címzett, ÁFA, incotermek, szállítás…)
A tételsorok a bevezetésben említett új mezőkön túl (megjegyzés, dokumentum, több egység),
tartalmazza:
A dátummal, napokban, hetekben vagy hónapokban megadott határidőt
Minden esetben, amikor frissítésre kerül a cikk és/vagy díjtétel, az követi a paraméterekben beállított
munkanap számot (5/7 nap)
Állapotok:
- A «fogadott» állapot kivételével az egyéb állapotok módosíthatók.
A «kiválasztás» (ha már fogadva) esetén is az egyéb adatok (cikk, díjtétel, darabjegyzék…) szintén frissítésre
kerülnek.
- Az állapot «Folyamatban»-ra történő átállítása, lehetővé teszi a fogadás visszavonását (a fogadás
megjegyzése automatikusan frissül: «Fogadás visszavonása (dátum és időpont) (által)»).
- Minden új tétel a «folyamatban» állapotot kapja.
A fogadott tétel piros (az állapotától függetlenül).
Egy ajánlati ajánlatkérés esetén, amikor a «Kapcsolt fázis»-ra kattintunk, először meg kell adni a
cikket és a modellt.
Az ajánlatkérés fogadásakor megadott megjegyzés nem módosítható.
A Beszállító rendeléssel ellentétben, az utolsó oszlopokban láthatjuk a fogadással kapcsolatos
információkat.
Ajánlatkérés műszaki dossziéból
A régi modulhoz nagyon hasonló, kivéve, hogy ez csak ebben a működési módban működik, visszaköszön az
összes régi funkció, melyekkel nagyon gyorsan készíthetünk ajánlatkérést/ajánlatkéréseket, munka vagy
ajánlat darabjegyzékéből.
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Az adatlap alapján létrehozott ajánlatkérés, akkor jelenik itt meg, ha azt darabjegyzékhez kapcsolódóan hoztuk
létre.
Másik irányból megközelítve, minden AK amely ebben a modulban készült, látható az AK adatlapon. Ez utóbbi
funkció érdekes lehet abban az esetben, amikor módosítani szeretnénk adatokat, főként a fejlécben.
A módosítások:
Vannak jogosultságok a létrehozáshoz (a Műszaki dosszié jogosultságai alatt)

Amint létrejön egy AK (létezik a sorszám) az AK adatlap (törlés és módosítás) jogosultságai is aktivizálódnak.
Az új mezők feltöltése a darabjegyzék adataiból történik (megj., dokumentumok, egységek) de
természetesen módosíthatók, az AK adatlapon történő megnyitást követően.
Minden beszállítói információ automatikusan megjelenik a fejlécben (címzett, ÁFA, incotermek, szállítás…). A
módosításukhoz meg kell nyitni az adatlapot.
A nyomtatás azonos paraméterekkel történik, mint az adatlapé.

NE LEPŐDJÖN MEG !!

2015. július 14.-től a Microsoft nem támogatja többet a Windows Server 2003 és Windows Server 2003 R2
szoftvereket. Más szóval 1,5 hónap múlva az ügyfelek nem jutnak sem platform-frissítéshez, sem javítócsomaghoz (Service
Pack), melyek a rendszerbiztonságot támogatták. Ez utóbbi következménye, hogy a cég adatai nagyobb veszélynek lesznek
kitéve.

A francia CXP (az első európai elemző és tanácsadó cég a
szoftver és IT szolgáltatások területén) a Clip Industrie-vel
karöltve elindította az eddigi legnagyobb ERP típusú szoftver és
kapcsolódó szolgáltatások felhasználói-elégedettség felmérését.
Az eredményt a következő számunkban tesszük közzé.
Mint minden NYUGAT EURÓPÁBÓL jobbító szándékú kezdeményezésnek, ennek a felmérésnek is türelmetlenül várjuk az
eredményét. A hazai Clipper felhasználók megerősítést kaphatnak döntésükről, hogy minket választottak.
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