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Osto-, tarjous-, myynti-, varasto- ja rahtitapahtumat hoituvat  
helposti ja joustavasti materiaalinhallintasovelluskokonaisuudella.  

Osto-, tarjous-, myynti-, varasto- ja rahtitapahtumat 
hoituvat helposti ja joustavasti materiaalinhallintaso-
velluskokonaisuudella. Myyntitapahtumaan liittyviä tie-
toja voidaan siirtää sähköisesti sovellusten välillä ilman 
lisätyötä. Tämä nopeuttaa myyntityötä ja vähentää vir-
hemahdollisuuksia myyntiprosessin aikana. Kaikkiin 
tapahtumiin voidaan liittää tapahtumakohtaisia liite-
tiedostoja, jotka mahdollistavat henkilöstä riippumat-
toman myyntihistorian seurannan ja jälkitarkastelun 
ajasta ja paikasta riippumatta. 

Monipuolisten käyttäjäoikeustasojen ansiosta käyttäjä-
tunnukselle voidaan tarvittaessa antaa käyttöön aino-
astaan halutut materiaalinhallintasovellukset ja niiden 
osaoikeudet, mitkä parantavat ohjattavuutta ja mini-
moivat käyttäjille näkyvää tiedon määrää. 

Tapahtuma- ja historiatiedot helposti 

tarkastelua varten 
Asiakkaaseen liittyviä tapahtumia ja myyntihistoriaa 
voidaan etsiä ja tarkastella jälkikäteen usealla eri taval-
la, mikä nopeuttaa asiakaspalvelua ja parantaa laatua. 
Tapahtumatietoja voidaan tarkastella mm. myyntita-
pahtuman tilatiedon, tapahtumalokitiedon, sovellusten 
välisten tapahtumalinkkien ja asiakashistorian avulla. 

Extranet-tyyppisen lisäominaisuuden ansiosta asiakas 
voi itse syöttää omat tilaukset järjestelmään, mikä no-
peuttaa ja vähentää merkittävästi tilauskäsittelyyn ku-
luvaa aikaa. Käytössä on myös monipuoliset vapaaha-
kutoiminnot, joilla voidaan helposti löytää oikeat ta-
pahtumat nopeasti suurissakin tapahtumamäärissä. 

Tulostuspohjat yrityksen ilmeen mukai-

siksi 
Tulostuspohjaeditorin avulla tulostuspohjista voidaan 
mm. muokata monikielisiä sekä tehdä yrityksen graa-
fiseen ilmeeseen sopivat tilaus-, vahvistus- ja lähete-
pohjat helposti ja vaivattomasti. Valmiita tulostuspoh-
jia löytyy suomeksi ja englanniksi, ja niitä voidaan ko-
pioida tai muokata oman yrityksen käyttöön sopiviksi.

Materiaalinhallinnan työkalut 
- helposti ja täsmällisesti



Tulevaisuuden taloushallinto on jo täällä.

Keskity tulevaan – www.netbaron.fi

TILAUS-, VARASTO- JA RAHTI-BARON

Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

Tilaus-Baron

• tarjouspyyntö, ostotilaus, vahvistus, 
hyllytys, saavuttaminen ja peruutus

• tarjous, myyntitilaus, vahvistus,  
keräily, toimitus ja peruutus

• tuoterivien syöttö manuaalisesti  
tai tuoterekisteristä

• viivakoodilukija- ja keräilypäätetuki
• tarjousten ja tilausten seuranta
• tilaukset manuaalisesti tai sähköisesti
• GTIN(EAN)- ja tuotenumeron  

syöttötuki
• ostotilausehdotus toimittaja- 

kohtaisesti
• siirto osto- ja myyntireskontraan  

sekä koontilaskutus
• monivaluuttatuki ja automaat- 

tiset valuuttapäivitykset EKP:sta
• muokkaukset ja lisäkielet  

tulostuspohjaeditorilla
• monipuoliset raportit
• sähköiset Web Services -tilaus- 

rajapinnat muihin järjestelmiin
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Varasto-Baron 

• monivarasto- ja hyllypaikkatuki
• saavutukset, keräilyt, hyllytykset  

ja toimitukset
• mahdollisuus tuotteen varasto- 

kohtaiseen osto- ja myynti- 
hinnoitteluun

• varaston arvon tarkastelu myös  
varastokohtaisesti 

• automaattinen varaston arvon tal-
lettaminen kuukausikohtaisesti

• varastoarvoraportin ajo jälki- 
käteen halutulle arvopäivälle

• saldokorjaukset ja muutosten  
seuranta

• inventaariot ja lukitukset
• tapahtuma- ja inventaarioraportit
• tarra- ja viivakooditulosteet

Rahti-Baron

• rahtikirjojen tekeminen  
manuaalisesti tai automaattisesti

• asiakastietojen siirto myynti- 
tilaukselta ja laskulta rahtikirjalle

• VAK-, kylmänarka- ja  
jälkivaatimustuki

• lava-, rullakko- ja kollipaketti- 
muodot

• Itella Prinetti ja Schenker Express 
-tuki

• sähköisten tilausten välittäminen  
kuljetusliikkeille

• raportit ja tulosteet
• Unifaun-integraatio: kaikki  

merkittävimmät kansainväliset  
rahdintoimittajat mm.   
DB Schenker, DHL Express, DHL 
Freight, FedEx, TNT, UPS sekä koti-
maiset rahdintoimittajat  kuten  
Posti Group, Kaukokiito, Kiitolinja, 
Matkahuolto ja Ärrä Express.

• uuden toimittajatiedon ja tuotteen luonti rekisteriin tilauksen  
tekemisen yhteydessä sekä viivakoodilukija- ja keräilypäätteen  
hyödyntäminen niissä

• tulostuspohjan vaihtaminen tilauskäsittelyn aikana nopeasti  
mallista toiseen

• tulosteiden lähettäminen suoraan järjestelmästä asiakkaan  
sähköpostiin

• tuotehälytykset ja ostoehdotukset
• CSV-siirtorajapinnat asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisteriin,  

hinnastojen luontiin sekä päivittämiseen


