PENGVIN BYGGHANTERING

PENGVIN BYGGHANTERING är en IT-lösning som har stöd för flera av bygghandelns behov såsom:
- Längdhantering
- Alternativa enheter
- Elektronisk fakturering kund – leverantör:
o Inläsning av leverantörsfakturor (inscanning och elektronisk)
o Stöd för elektronisk fakturering av Skanska och Peab.
o Hantering av elektroniska fakturor från Prihandelns leverantörer.
- Finfos – stora sortimentsdatabaser som görs tillgänglig i PengVin
- Handdatorlösningar – utleverans, plock och inventering.
Några av fördelarna med PENGVIN BYGGHANTERING:
Längdhantering

Längdhantering underlättar vid försäljning av produkter som hanteras i olika
längder eller storlekar. Automatisk prissättning sker utifrån de prisfaktorer man
angivit i registret. Detta kan styras på enskild kund eller kundgrupp eller avse
samtliga kunder.

Längdgrupper

Definiera vilka längder en viss dimension finns i – upp till 15 längder per dimension
Längdtillägg – olika priser på olika längder
På order/utleverans skapas en rad per längd

Frakthantering

Koppla olika leveranssätt till fraktkostnader ( t.ex zonindelning)
Flexibel fraktkostnad som baseras på vikt

Bonushantering

Klassa in vilka produkter som skall vara bonusbaserade
Olika procentsatser beroende på kundens totala inköp
Olika klassningar på olika kunder
Utbetalning antingen månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller manuellt
Möjligt att exkludera bonus på en order/utleverans

Strukturartiklar

Kombinera flera artiklar till en struktur
Ingående artiklarna i strukturen kan till antalet bestå av en eller flera
Ett fast utpris för kombinationen eller summering av ingående artiklar
Valmöjlighet om kund skall se ingående artiklar

Alternativa enheter

Möjlighet till obegränsat med enheter per artikel
Avvikande enhet vid inköp med automatisk omräkning
Vid försäljning sker omräkning mellan huvudenhet och alternativ enhet
På alla kunddokument visas huvudenhet samt den enhet kunden beställt i
Den information man lägger in är själva enhetsbeteckningen och hämtas från
referensregistret enheter. Förutom enhetsbeteckning lägger man in en
omräkningsfaktor mellan grundenheten och den alternativa enheten.
Vid utskrift av offert, order, plock, följesedel och faktura sker en kontroll om
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alternativ enhet är registrerad på raden och i sådant fall skrivs det ut information
om alternativ enhet, antal alternativa enheter samt omräkningsfaktor.
Elektronisk fakturering

Elektroniska fakturor kan ställas in i systemet kopplat till de kunder som kan ta
emot sådana. Dessa kan skickas iväg automatiskt med hjälp av PengVins jobbserver.

Sortimentsdatabas

Här underhålls produkter utifrån ett urval. Denna dialog används bl. a för att
kalkylera nya priser. Härifrån kan valda register
(produktregister/sortimentsregister) sedan uppdateras med önskade värden/nya
produkter från urvalet.

Tilläggskostnader

Vid försäljning föreslår PengVin ett eller flera tillägg (t.ex. kapkostnad). Tillägget kan
baseras på antal sålda enheter, procentandel eller bara fast.

Handdator

PengVin Handdator är en modul med stöd för följande rutiner:
Inventering
Plockunderlag
Utleverans

Pri-handel

Stöd för inläsning av leverantörsfakturor enligt PRI-handels nya standard – XML
Leverantörsfakturornas ankomstregistreras i PengVin med automatik
Automatisk kontroll mot utförda inleveranser

Ytterligare funktioner

Direktleveranser
Kombinationsrabatter
Materialspecifikation
Fakturering Skanska

PENGVIN BYGGHANDEL är en tilläggsmodul till PENGVIN affärssystem

Januari 2012
(tidigare utgåva - November 2009)

PengVin Affärssystem AB utvecklar PENGVIN, ett affärssystem för artikelintensiva handelsföretag. PengVin grundades 1984 och primär kundmålgrupp
är järn-, industri-, bygg- och spannmålshandeln, där PengVin har en hög marknadsandel både i Sverige och i Norge.
www.pengvin.se

info@pengvin.se

+46 31 88 76 00

