TAHTI
Materiaalihallinto
Materiaalinhallinta
TAHTI – Materiaalihallinto on TAHTI -tuoteperheeseen kuuluva
monitoimiohjelmisto, jolla voi kätevästi hoitaa niin tilausten käsittelyn, myynnin,
laskutuksen, tilastoinnin kuin varastoseurannan ja materiaalien hallinnan.
Järjestelmä on toteutettu monivarastojärjestelmänä kattaen myös usean
toimipaikan toiminnot. Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden seuraaminen on
helppoa reseptiikan avulla, joka vähentää varaston saldoa käytön mukaan.
Eräseurannan avulla on helppo seurata valmiita tuotteita tai valmistuksessa
käytettyjä raaka-aineita. Lisäksi moduuli pitää sisällään monipuoliset
raportointiominaisuudet. Raportteja voidaan ottaa sekä paperimuodossa, että
Excel–yhteensopivassa taulukkomuodossa.
Raportit voi tulostusvaiheessa tulostaa pdf -tiedostoiksi.
Kampanjahinnoittelun avulla voidaan määritellä hintoja aikaväleille eri tarkkuuksilla
(asiakas, asiakasryhmä, tuote, tuoteryhmä jne..). Raportit, mm. myynnin lähetteet
voidaan lähettää myös sähköpostilla eri toimipaikoille.

Tilausketjunhallinta
Moduulin avulla on helppo hoitaa tilausketjun hallinta tilauksesta laskutukseen asti.
Järjestelmään syötetty tilaus ei suoraan vähennä varastosaldoja.
Tilausvahvistuksen tulostamisen ja palautumisen jälkeen järjestelmästä
muodostetaan kuormakirjat, mikä vähentää varastosaldoa.
Varastosaldon vähentäminen voi tapahtua automaattisesti vanhimmasta erästä
lähtien tai on mahdollista tehdä manuaalisesti halutusta erästä.
Tämän jälkeen tehdään toimituksesta lasku. Vanhojen tilausten haku ja katseleminen
on hakutyökalun avulla erittäin helppoa. Laskut arkistoidaan tulostusvaiheessa
automaattisesti sähköiseen arkistoon, josta niitä voi hakea,
katsella tai tulostaa uudelleen. Laskut voidaan toimittaa myös OVT –muodossa.
Tilastot on saatavissa valitulta ajanjaksolta asiakkaan tai tuotteen mukaan.

Varastonseuranta ja materiaalien hallinta
Moduuli kattaa hyvin materiaaliseurannalle asetetut vaatimukset, mm. valmiiden
tuotteiden ja valmistuksessa käytettyjen komponenttien jäljitettävyyden.
Eräseurannassa tuotteita ja komponentteja voidaan käsitellä erä-tarkkuudella.
Valmistuksessa käytettävien komponenttien vähentäminen varastosta käy ohjelmalla
helposti, järjestelmän sisältämän reseptiikan avulla. Inventointi on tehty helpoksi
inventaaripohjilla, johon tallennetaan vain poikkeavat tuotteiden saldot.

Reseptiikka

Reseptiikan avulla on hallittavissa eri tuotteiden valmistukseen tarvittavien raakaaineiden määrää ja sen mukaista riittävyyttä varastossa. Reseptiikka mahdollistaa
myös tuotteen hinnan simuloimisen. Mahdollisuus tarkistaa aina toimitettavan
reseptin mukaisten raaka-aineiden riittävyys varastossa ennen tuotannon aloitusta.

Raportointi
Kattavat raportit myynnin ja tilausten seurantaan. Seurattavissa myyjäkohtainen
myynti, päivän myynti, toimittamattomat myynnit sekä hinnoittelun tarkistus.
Laskutuksesta saadaan mm. laskuluettelo ja kirjanpitolista. Varastosta on
seurattavissa raportoinnin avulla mm. varastoraportit, varastopäiväkirjat,
tuote-erien listaukset ja hälytyslistat sekä useita muita tärkeitä varaston
tapahtumaraportteja.
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