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Obsługa partii i numerów seryjnych
System Advantec pozwala na obsługę numerów seryjnych również niezależnie od modułu produkcyjnego. Już
na poziomie wystawiania podstawowych dokumentów magazynowych system sam pyta o wybór numerów
partii towaru. Użytkownik ma do wyboru wszystkie partie towaru, które zostały zatwierdzone przez osobę
wykwalifikowaną. Przyjmując
na magazyn wyroby gotowe,
bądź surowce podajemy nie
tylko numer partii, ale również
datę ważności, kod kreskowy,
ilość opakowań.

Naturalnie funkcjonalność tego modułu
programu jest dużo większa i nie ogranicza
się tylko do wprowadzania i wyboru
numerów partii. Numery te może
uzupełniać magazynier w dokumentach,
wystawionych wcześniej w systemie,
zgodnie z faktycznym stanem przyjęcia/wydania. Można również, śledzić ruchy partii i przeglądać ich historię
wyszukując je zarówno według nazw towarów jak i numerów partii. Możemy również przeprowadzać
inwentaryzację numerów partii, aktualizując stan partii towaru na magazynie zgodnie ze stanem spisu z natury.

Kontrola jakości
Zanim partia towaru wejdzie do obiegu magazynowego/handlowego musi zostać zwolniona przez osobę
wykwalifikowaną. Służy do tego moduł kontroli jakości.
W module tym mamy do dyspozycji kilka statusów
które możemy nadać partii towaru:
Żółty – kwarantanna,
Niebieski – pobranie próby,
Zielony – zwolniona,
Czerwony – odrzucona.
Jednak tylko partie zwolnione (zielone) są dostępne do
obrotu magazynowego/handlowego. W związku z tym
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system podaje dwa stany magazynowe. Podaje stan magazynu ogólny – czyli wszystko co zostało przyjęte
fizycznie na magazyn oraz stan partii zwolnionych – czyli sumę ilości partii danego towaru dopuszczonych,
przez osobę wykwalifikowaną, do obiegu. Taki system pozwala upilnować, żeby do produkcji nie zostały użyte
niesprawdzone przez dział kontroli jakości surowce lub, żeby nieprzebadane wyroby nie opuściły magazynu.

Automatyczne uzupełnianie zapasów
W systemie wbudowane są zaawansowane
mechanizmy planowania zakupów na
podstawie wielu złożonych parametrów.
System na bieżąco kontroluje stany
poszczególnych kartotek na różnych
magazynach, wylicza ich rotację i na
żądanie generuje dokumenty Zamówień
Zakupu do dostawców.
Wbudowane
mechanizmy
alarmów
informują
wybranych operatorów o przekroczeniu
stanów minimalnych lub pożądanych.
Dzięki wcześniejszemu określeniu stanów minimalnych,
pożądanych, maksymalnych poprzez parę kliknięć możemy
oszacować braki i wykreować zamówienia zakupu dla naszych
dostawców. Kreator zapotrzebowania w „locie” uwzględnia

aktualne stany magazynowe, rotację w
badanym
okresie,
zarejestrowane
zamówienia sprzedaży, produkcję w toku,
stany partii nie zwolnionych przez Dział
kontroli jakości. Wymiana cenników z dostawcami zapewnia poprawna wycenę zamówień.

Kartoteka towarowa
Zaawansowana budowa kartoteki towarowej zapewnia wiele funkcjonalności specyficznej dla branży
farmaceutycznej. Dystrybucja towarów opiera się na automatyzacji dostaw pomiędzy producentami,
hurtowniami, szpitalami i aptekami. Zapewniamy obsługę kilku formatów danych, kodów BLOZ, BAZYL oraz
nazewnictwa wielojęzycznego, i wielu płaszczyzn analiz i wymiany informacji. Obsługę partii, serii, szarż
automatyzują czytniki kodów kreskowych oraz stosowanie tabel drzewa opakowań
System zapewnia także:
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kompletowanie
dokumentacji
technicznej,
handlowej
i
medycznej wyrobów, surowców i
opakowań,
automatyczne publikowanie na
stronach
WWW
katalogu
produktów w grafice Klienta,
kompletowanie
dokumentacji
partii
wyrobu
gotowego
(niezbędne do audytu GIF),
wymienną obsługa nazw i kodów
własnych i kontrahenta.
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