DS4sme

ิ ค ้าเพือ
ระบบบริหารคลังสน
่ ธุรกิจ SMEs

ภาพรวมของระบบ DS4sme
DS4sme เป็ นระบบบริหารคลังสินค ้ามาตรฐานทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รอบคุมการทางาน
AIT solution Co.,Ltd.

หลัก ๆ ในคลังสินค ้าทั่วไป นอกจากนัน
้ ยังมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รอบคุมการทางานใน
คลังสินค ้าแบบคลังกระจายสินค ้า (Distribution) และคลังสินค ้าแบบเปลีย
่ นถ่าย
สินค ้า (Cross docking) DS4sme จึงเหมาะสาหรับ
 คลังสินค ้าจัดเก็บทั่วไป คลังสินค ้าสาเร็จรูปในโรงงานทั่วไปทีม
่ ก
ี ารจัดส่ง
สินค ้า
 คลังกระจายสินค ้า คลังสินค ้ารอการส่งออก สาหรับผู ้ให ้บริการจัดส่งสินค ้า
ทั่วไป หรือมีรอบการจัดส่ง
DS4sme เป็ นระบบ client server แบบ multi users แต่ถก
ู ออกแบบเพือ
่ ให ้เหมาะ
กับธุรกิจ SME โดยสามารถใช ้งานในระบบกระดาษ (Paper base หรือ manual
้
้ ยงเลเซอร์พริน
base) สามารถใชงานได
้ทันทีโ่ ดยใชเพี
้ เตอร์ หรือเครือ
่ งถ่าย
เอกสารทัว่ ไป และคอมพิวเตอร์เครือข่าย จึงลดต ้นทุนในการติดตัง้ ระบบครัง้ แรก
นอกจากนีร้ ะบบยังสามารถใช ้งานร่วมกับอุปกรณ์ในระบบคลังสินค ้ามาตฐานทั่วไป
เช่น handheld PDA label printer และรองระบบการทางานในระบบบาร์โค๊ด

…………………………………………………………………………….

ครอบคุมการ Function การทางาน
หลัก ๆ ในคลังสิ นค้าทัว่ ไป
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ิ ค ้าจัดเก็บทั่วไป
ระบบคลังสน

ตอบโจทย์การบริหาร
คลังสินค ้าสมัยใหม่เพือ
่ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก

DS4sme เป็ นระบบบริหารคลังสินค ้ามาตรฐานทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รอบคุมการ
ทางานหลัก ๆ ในคลังสินค ้าทั่วไป ตั่งแต่ จัดตารางการรับสินค ้า
(Slot/dock booking) รับเข ้า (Receiving) จัดเก็บ (Putaway) การเบิก
สินค ้า (Picking) จนถึงการจัดเตรียมสินค ้าขึน
้ รถ (Loading and ship)
ระบบถูกออกแบบเพือ
่ คลังสินค ้า SME ด ้วยการทางานในระบบ manual
base ในขัน
้ ตอนของการรับและตรวจสอบสินค ้า ขัน
้ ตอนการเบิกสินค ้า และ
ขัน
้ ตอนการส่งสินค ้า

……………………………………………………………………….

คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรม

ควบคุมกระบวนการทางานในคลัง
และบริหารความเคลือ
่ นไหวใน
คลังสินค ้าครอบคุมถึงการจัดการรถ
ขนส่ง

คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมประกอบด ้วย Function ในการทางานดังนี้ 1
 สินค ้าขาเข ้าคลัง (inbound)
 Dock/slot booking เป็ นระบบการจัดการนัดหมายการ
ส่งสินค ้า เพือ
่ ให ้การใช ้พืน
้ ที่ หรือประตูรับสินค ้าเป็ นไป
ตามเวลาทีก
่ าหนด และลดการรอการลงสินค ้าของรถส่ง
สินค ้า
 การรับสินค ้า (Receiving) รับสินค ้าโดยพิมพ์ใบรับสินค ้า
สามารถแยกพิมพ์ในจัดเก็บสินค ้า (storage label) ตาม
FIFO หรือ lot
 จัดเก็บสินค ้าเข ้าที่ (Putaway) โดยระบบจะกาหนด
สถานทีจ
่ ัดเก็บให ้อัตโนมัตแ
ิ ต่ยงั สามารถจัดเก็บใน
สถานทีอ
่ น
ื่ ๆได ้ตามต ้องการ สามารถควบคุม สินค ้าทีม
่ วี น
ั
หมดอายุ (expire date) และ lot ได ้
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การบริหารสินค ้าในคลัง (Inventory management)
 การเติมสินค ้า (Replenishment) ระบบสามารถพิมพ์ใบสัง่
เติมสินค ้าอัตโนมัต ิ ณ จุดเบิกสินค ้าเมือ
่ สินค ้าถูกเบิกถึงจุด
ต่าสุด
 FIFO,FEFO และ Lot control
สินค ้าขาออก (Outbound)
 การเบิก หรือ หยิบสินค ้า (Pick)
 Fixed picking ,Floating picking
 การบรรจุกล่อง (Pack)
 การเตรียมสินค ้าขึน
้ รถ Load and ship

ิ ค ้าแบบกระจายสน
ิ ค ้า (Distribution center)
คลังสน
DS4sme รองรับการทางานในคลังสินค ้าแบบ distribution และ cross
docking ในระบบ manual base และ RF base เหมาะสาหรับธุรกิจ
ให ้บริการจัดส่งสินค ้าทัว่ ไป หรือมีรอบการจัดส่ง
คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมประกอบด ้วย Function ในการทางานดังนี้ 1
 สินค ้าขาเข ้าคลัง (inbound)
 จัดตารางนัดรับสินค ้า (Receiving Scheduling)
 การรับสินค ้า (Receiving) รองรับการรับสินค ้าแบบ add
master on the fly ซึง่ เหมาะสาหรับผู ้ให ้บริการคลังสินค ้า
กระจายสินค ้า หรือคลังสินค ้าเปลีย
่ นถ่าย ซึง่ ไม่จาเป็ นต ้อง
เก็บ master product code ในระบบ
 พิมพ์ใบกระจายสินค ้า ทันทีท
่ รี่ ับสินค ้า จึงสามารถ
เคลือ
่ นย ้ายสินค ้าไปพืน
้ ทีจ
่ ัดส่งได ้ทันที
 การบรรจุกล่อง (Pack)
 การกระจายสินค ้า
 กระจายสินค ้าจากสินค ้าในคลัง (On stock distribution)
สามารถออกใบเบิกสินค ้าจากคลังสินค ้าเพือ
่ ทาการ
กระจายสินค ้าตามพืน
้ ทีจ
่ ด
ั ส่ง
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รองรับการทางานระบบบาร์ โค๊ด
ด้วย PAD โดยไม่ตอ้ งพัฒนา
เพิ่มเติม

กระจายสินค ้าแบบท่าเปลีย
่ นถ่าย ( cross docking) สามารถรับ
สินค ้าและนาสินค ้าจากจุดรับสินค ้าไปยังจุดส่งสินค ้าได ้ทันทีโดย
ไม่ไต ้องนาสินค ้าไปเก็บยังพืน
้ ทีใ่ นคลังสินค ้าก่อน

ความต้องการของระบบ
เครือ
่ งแม่ขา่ ยและซอฟแวร์ 2
 Microsoft Windows Server 2008 หรือใหม่กว่า
 Microsoft SQL Server 2008 หรือใหม่กว่า
เครือ
่ งลูกข่ายและซอฟแวร์
 Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า
เครือ
่ งพิมพ์
 เครือ
่ งพิมพ์เลเซอร์ทวั่ ไป
 เครือ
่ งพิมพ์บาร์โค๊ด 2
PDA
 รองรับการใช ้งานผ่าน windows CE 2

ติดต่อสอบถาม
ั่ จากัด
บริษัทเอไอที โซลูชน
747/93 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม 10 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.+66 02 186 9311, +66 089 530 1258
e-mail sale@aitsolution.co.th
www.aitsolution.co.th
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คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมเป็ นเพียงคุณสมบัตโิ ดยกว ้าง กรุณาสอบถามข ้อมูลเพิม
่ จากทีป
่ รึกษาระบบ
กรุณาสอบถามเพิม
่ เติมจากจากทีป
่ รึกษาระบบ
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