AXDATA SHIPMENTS
I en mer og mer global verden er frakt over større avstander en utfordring for
logistikken. Verdien av varene beregnes ikke kun ved kostpris; frakt, håndtering- og
tollomkostninger skal i tillegg inkluderes. Forskjellige varer fraktes også sammen, og det
er en utfordring å vedlikeholde den faktiske kostprisen for de enkelte varene. Vi har
derfor i samarbeid med våre kunder utviklet en modul som forenkler håndteringen av
forsendelse over lengre avstander, og inkluderer tilhørende fraktomkostninger.
automatisk og beholder samtidig sine
opprinnelige lagerposteringer.
Modulen sørger dermed for at
lagerstedet endres, uten at man må
opprette lagerflytninger.
Omkostninger og verdi
Fakturaen for varene er nå betalt, og
Eksempel på automatisert logistikk
La oss si at en virksomhet bestiller
varer i Brasil, som deretter skal sendes
til Norge. Varene fraktes med skip og
man betaler for varene når de er
ombord i skipet. Etter et antall dager
ankommer varene Norge og plasseres

etter noen dager mottas en faktura for
frakt, en annen for
håndteringsomkostninger, og en tredje
for leveringsomkostninger. Dersom alle
omkostninger kom på én faktura fra
samme leverandør kunne man brukt
tillegg, men i dette tilfellet er det fire

på det endelige lagerstedet. Når varen

forskjellige leverandører.

losses overtar virksomheten

Hvis man ønsker at verdien av

eiendomsretten til godset, og mottar i
prinsippet varene på lagerstedet «skips
forsendelse». Samtidig mottas en
faktura som betales.
Når varene mottas på det endelige
lagerstedet skifter systemet lagersted

varebeholdningen skal gjenspeile alle
fire fakturaer vil det bli en omfattende
arbeidsprosess med kontering,
omkostningsfordeling og
lagerreguleringer for å sikre dette i
standard Dynamics AX.

For spørsmål rundt produktet, ta kontakt med salg@axdata.no

Axdata Shipments gjør det mulig å

innkjøpsordre, slik at varenes verdi

fordele omkostninger fra frakt,

gjenspeiler de faktiske omkostningene.

håndtering og toll for én eller flere

Axdata forstår dine behov
Med 18 års erfaring og et sterkt fokus på faglig kompetanse har vi ansatte som selv
har erfaring fra de ulike industriområdene vi opererer i. Du får derfor en aktiv
sparringspartner som vil lede deg trygt gjennom implementeringsprosessen.
Våre kjerneverdier er respekt, kompetent og engasjement. Vi vil derfor arbeide hardt
for å overholde frister, og være åpne og ærlige i våre estimater. Axdata har et tett
samarbeid med Microsoft og ble kåret til årets norske Microsoft Dynamics partner i
2011. Vi tilhører også Microsofts President’s Club som representerer de 5% beste
Microsoft partnerne globalt og søker å heve vår kompetanse til enhver tid. Våre
ansatte søker hele tiden nye muligheter for å gjøre din bedriftshverdag enklere.
Engasjement og positivitet er noen ord som beskriver vår arbeidsstil. Vi har ambisiøse
medarbeidere som brenner for jobben sin og vil dele kunnskapen med deg og din
bedrift.

For spørsmål rundt produktet, ta kontakt med salg@axdata.no

