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To module MSG | Διαχείριση Αποθεμάτων  αποτελεί μέρος του βιομηχανικού λογισμικού  (ERP – MRP II) που έχει 

αναπτύξει η MSG.Η εταιρία MSG αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που να 

μπορεί να διαχειριστεί εύκολα και αξιόπιστα όλα τα δεδομένα και τις δι αδικασίες που σχετίζονται με την διαχείριση των 

αποθηκών , έχει σχεδιάσει MSG | Διαχείριση Αποθεμάτων   έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» με οποιοδήποτε 

ήδη εγκατεστημένο λογισμικό. 

Οι κινήσεις αποθεμάτων , είναι έτοιμες με βάση τον ΚΒΣ και την εμπειρία των απαιτήσεων για μια οργάνωση. Οι ειδικές 

απαιτήσεις της κάθε οργάνωσης, σε ειδικές κινήσεις,αποτελεί υποχρέωση μας να καλυφθούν. Επειδή οι α ποθήκες 

αφορούν όλες τις λειτουργίες μιας οργάνωσης : της ποιότητας οι συνθήκες αποθήκευσης -  του ελέγχου αποθεμάτων το 

ποσό ανά κωδικό  -  της κοστολόγησης το ύψος του κόστους και του ΚΒΣ  -  των πωλήσεων η επάρκεια για την κάλυψη 

των παραγγελιών  -  των διανομών για την χωροθέτηση .Τα επί μέρους χαρακτηριστικά των αποθηκών θα πρέπει να 

ελεγχθούν σαν σύνολο ενεργειών σε συνεργασία με όλες τις παραπάνω λειτουργίες.  

 

                 Διαχείριση Αποθεμάτων 

 

Οφέλη που προκύπτουν από το  MSG | Διαχείριση Αποθεμάτων 

 Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη συλλογή των 

απαιτήσεων 

 Μείωση των χρόνων συλλογής των απαιτήσεων  

 Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την καταχώρηση των 

παραλαβών και των αποστολών στο κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα 

 Εύκολος εντοπισμός των θέσεων των ειδών στην αποθήκη 
 Αρχείο  θέσεων αποθηκών 

 Αρνητικά υπόλοιπο ανά είδος / ειδών ανά πελάτη / με 

χαρακτηριστικά / με κατηγορία 

 Αιτίες μη αποδεκτής παραγωγής 

 Διαδικασία απογράφων 

 Διερεύνηση του status των υλικών 

 Διορθωτικές ενέργειες  και αποδοχή αρχείων  

 Απαιτήσεις υλικών για παραγωγή  

 Αναλώσεις με FIFO / σύμφωνα  με θεωρητικά /.. 

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του                            

MSG  |  Διαχείριση Αποθεμάτων  και  δείτε την 

επιχείρησή σας να αναπτύσσεται  !  
 

Κερδίστε χρόνο, δουλέψτε σωστά ! 

Επιτυγχάνεται η εύκολη και άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων των 

αναλώσεων και των παραγωγών με την σωστή ενημέρωση των 

αποθηκών σε πραγματικό χρόνο . 

 Ορίστε τις αποθήκες των αναλώσεων 

και κάντε αναλώσεις υλών / υλικών 

με την διαδικασία FIFO ή με  βάση τα 

θεωρικά των προδιαγραφών ή  με τα 

πραγματικά στοιχεία μέσω barcode 

ή χειροκίνητα ..  

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

 Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του MSG είναι η ικανότητά του να 

κάνει προτάσεις μεταφορά αποθεμάτων από τις αποθήκες Α – Β υλών στις  

 

 

αποθήκες παραγωγής  με έλεγχο 

των υπολοίπων των σε αποθηκών. 

Δημιουργία  picking list για τον 

αποθηκάριο και μαζική μεταφορά 

αποθέματος (εσωτερική διακίνηση 

) με  βάση τις εντολές παραγωγής 

που έχουν προγραμματιστεί για 

παραγωγή . 
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              Διαχείριση Αποθεμάτων 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του λογισμικού στις εγκαταστάσεις σας .Το παρόν έγγραφο είναι ενημερωτικό υλικό . 

 

            Ενδεικτικές επιλογές : 

 Χειρισμός ημιετοίμων 
 Κίνηση από –σε αποθήκη/είδος/παρτίδα/θέση 

/παραγγελία πελάτη/ παλέτα… 
 Αναλώσεις με FIFO / σύμφωνα με θεωρητικά 
 Παραγωγή ετοίμων /ημιετοίμων 
 Παρακολούθηση υπολοίπου παραγγελίας πελάτη με 

βάση  την κίνηση στη παραγωγή    (και στο επίπεδο 
των  ημιετοίμων ). 

 Κινήσεις αποθεμάτων 
 Απαιτήσεις υλικών για παραγωγή 
 Έλεγχος φύρας 
 Διαδικασία φασόν 
 Διαδικασία από-συσκευασίας 
 Διαδικασία περιοδικής απογραφής και 

επιμερισμός διαφορών 
 Μαζικός επιμερισμών υλών και  με άδειασμα της 

αποθήκης 
 Διαδικασία απογραφής περιόδου / έτους 
 Αρνητικά υπόλοιπο ανά είδος /ειδών ανά πελάτη /με 

χαρακτηριστικά / με κατηγορία…. 
 Έλεγχος υπολοίπου/ διαθεσιμότητας εκτέλεσης 

παραγγελίας 
 Εκτύπωση bar code 
 Εκτύπωση ετικετών αποθηκών ανά είδος / παρτίδα / 

θέση / ράφι … 
 Διαθεσιμότητα ειδών ανά αποθήκη για την χρήση 

Β2Β 
 Εναλλακτικοί κωδικοί ειδών 

 
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό MSG |  

Διαχείριση Αποθεμάτων ; 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το 

MSG|Διαχείριση Αποθεμάτων  επανασχεδιάστηκε για να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε λογισμικό και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το MSG | Διαχείριση Αποθεμάτων  είτε 

μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας, ή 

ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το λογισμικό 

που ήδη χρησιμοποιείτε. 

 
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το 

λογισμικό MSG |  Διαχείριση Αποθεμάτων ; 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το 

MSG | Διαχείριση Αποθεμάτων  

επανασχεδιάστηκε για να συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε λογισμικό και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το MSG | Διαχείριση 

Αποθεμάτων  είτε μέσα από την 

ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας, ή 

ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το 

λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. 

Βασικά Πλεονεκτήματα: 

 Για τον χρήστη - φιλικό, εύκολο, αξιόπιστο 

 Για τον manager - αποτελεσματικό, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 

 Για τον επιχειρηματία - προϊοντική αξιοπιστία, η 

καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης. 

 

 

http://www.msg.gr/Contact.aspx

