Pyramid
PDA Solutions

Teknisk Speciﬁkation
PDA - handdatorer
För handdatorer rekommenderas operativsystemet
Windows CE (från version 4.0 och uppåt) och som
webbläsare Internet Explorer (IE).
Handdatorn ska ha inbyggt WLAN
samt scanner med en upplösning på
minst 240 x 320 pixlar.

– effektivisera din verksamhet
med intergrerade funktioner
för handdatorer

Accesspunkter och servrar
När det gäller WLAN rekommenderas
noggrann kontroll av att täckning ﬁnns
över hela det område där handdatorerna
ska användas.

Kontakta er återförsäljare

Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM
och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående
moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för både mindre och medelstora företag.
Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid
den nya tidens behov inom butik, ekonomi, information och verksamhetsstöd.
För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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Den snabba utvecklingen inom
området medför att förutsättningar och systemkrav ändras kontinuerligt. För
aktuella speciﬁkationer över PDA-enheter,
accesspunkter, Pyramidserver, webbserver och WTS-dator kontakta
lokal Pyramidåterförsäljare.

Inventering - externt lager
Samma funktioner som används lokalt, kan även
utnyttjas på distans när det ﬁnns ﬂer lager eller
ﬁlialer. Flera olika trådlösa nätverk kan smidigt
kopplas samman via Internet.

Pyramid PDA Solutions
– effektivisera din verksamhet!
Under Pyramid PDA Solutions samlar vi alla integrerade
funktioner för handdatorer. Pyramid fungerar som ett
nav i verksamheten och länkar samman och förser alla
med rätt information på rätt plats.

PDA Solutions ger många fördelar
Du kan arbeta med Pyramid direkt i handdatorn, vara online med affärssystemet var du
än beﬁnner dig på företaget och har därmed alltid tillgång till färsk information.
PDA Solutions är en grupp av produkter vars syfte är att effektivisera det dagliga
arbetet med hjälp av handdatorer och Pyramid. I modulen PDA lager har vi samlat funktioner för bland annat inventering, inköp samt in- och utleverans. Med PDA order får du
möjlighet att registrera order i exempelvis en butik eller på mässor.

PDA lager effektiviserar ditt lagerarbete
Med hjälp av PDA lager inventerar du snabbt ditt lager med handdatorn. Inne på kontoret
tas resultatet om hand och efterbearbetas direkt i Pyramid.
Utleverans av kundorder görs enkelt via utleveransfunktionen. Denna ger en utökad
leveranssäkerhet, då det sker en kontroll av om plockad artikel ﬁnns på ordern eller inte.
Utskrift av dokument kan ske automatiskt i direkt anslutning till godkänd utleverans.
Inleverans till lager med handdator ger en snabb uppdatering av ditt lagersaldo. Inleverans
kan göras mot inköpsorder eller helt fritt.
Via inköpsfunktionen kan du ute i butiken eller på lagret bereda ett inköp.
Inne på kontoret gör personal inköp enligt beredningen och
korrigerar efter bästa beställningsvolym.

Lägg order där kunden ﬁnns med PDA order
Genom att använda PDA order kan du teckna order med kunden
när du går runt i butiken eller varför inte i en utställningslokal
på mässa. Utskrift av dokument kan göras i direkt
anslutning till att du tecknar order.

Lageromföring
När omföring sker mellan olika platser registreras
allt som vid en utleverans, varor ﬂyttas till annat
lager där en inleverans sker. Nya lagerplatser
tilldelas och Pyramiden är direkt uppdaterad med
all information. Självklart kan du även ﬂytta mellan olika lagerplaster inom samma lager.

Internet

Trådlös kommunikation
All kommunikation mellan handdatorer och
Pyramid sker trådlöst över hela företaget. Ett fåtal
strategiskt placerade accesspunkter räcker för att
göra WLAN:et tillgängligt för alla delar av verksamheten. Mellan olika butiker sker kommunikationen
över Internet.
Utleveranser
Varor plockas och utlevereras via handdatorn. Vid
packning skrivs alla fraktdokument och orderns leveransstatus uppdateras direkt i Pyramid. Lastbilen
lastas och leveransen görs klar!

Backofﬁce
Pyramid Business Studio fungerar som ett nav
i verksamheten och länkar samman och förser
alla med rätt information på rätt plats. Här sköts
fakturering, inköp, leverantörsfakturor, order, kundservice, bokföring och statistikuppföljning.

Inleverans - Påfyllning av lagret.
Lastkajen angörs och vid urlastning ankomstregistreras allt inkommande med handdatorn.
Eventuella differenser mot beställningen registreras.
Lagerplatser tilldelas och allt placeras på rätt plats i
lager och butik.

Arbeta via trådlös kommunikation
All kommunikation mellan handdatorerna
och Pyramid sker trådlöst över hela företaget.
Ett fåtal accesspunkter räcker för att göra
WLAN:et tillgängligt för alla delar av
verksamheten. Mellan företagets olika ﬁlialer
används kommunikation över Internet.

Några av beskrivna funktioner i materialet är under utveckling.
För aktuell status se www.unikum.se eller kontakta din återförsäljare.

Inventering - internt lager
Med modulen PDA Lager underlättar och effektiviserar du ditt lagerarbete. Personal på lagret eller i
butik inventerar snabbt med hjälp av handdatorn.
Inne på kontoret kan du via Pyramid ta hand om
och efterbearbeta resultatet.

Produktförsäljning/Order
Med handdatorn kan ordern förberedas samtidigt
som säljare går runt med kund i butik. Kundens
olika val och önskemål registreras och vid kassan
är det bara att skriva ut order och kvitto.

Inköp
Att inköpsinventera har aldrig varit lättare. På lagret
eller i butiken registreras vilka varor som behöver
köpas in. Inne på kontoret gör personal inköp enligt
beredning och korrigerar efter bästa beställningsvolym.

