ICS+
Inventory Control System

Beneficiile ICS+

Descriere

Reducere de costuri
• preț mic de achiziție
• modalități multiple de licențiere și
plată
• suport tehnic și instruire incluse
• cerințe hardware minime

ICS+ este cea mai completă aplicație pentru organizarea și
administrarea procesului de inventariere. ICS+ se adresează în primul
rând companiilor mici și mijlocii cu activitate în domeniul de retail și
distribuție, dar poate fi folosită cu succes și în companiile mari, cu
diverse domenii de activitate, ce au nevoie de o aplicație de
inventariere profesională.

Economie de timp
• ușurință în utilizare și rapiditate în
procesarea datelor
• verificarea și validarea informațiilor
imediat după preluarea datelor
• compensarea articolelor pe loc, la
momentul inventarierii
• imprimarea tuturor proceselor verbale
necesare direct din aplicație
• reducerea operațiunilor consumatoare
de timp la un minim
Acuratețe date
• verificarea rapidă a informațiilor
• evidențierea erorilor
• import de articole direct din alte
aplicații
• posibilitatea de exportare și verificare
în paralel
• rapoarte standard și personalizate

Istoric
Nucleul pe baza căruia funcționează ICS+ a fost dezvoltat încă de
acum patru ani, când a fost realizat primul produs pentru un important
client din retail de pe piața Românească. De atunci și până astăzi,
produsul a fost testat, îmbunătățit, utilizat și pentru alți mari jucători
din piața de retail, ajungând astăzi la versiunea finală, ce a fost lansată
ca produs de sine stătător, sub numele de ICS+.

Utilitate
Incă din faza de proiect, ICS+ a fost gândit și dezvoltat cu scopul de a
efectua toate etapele unui inventar, începând de la organizarea
produselor în spațiul de depozitare, numărarea lor, verificarea și
validarea rezultatelor, compensarea articolelor și până la etapele
finale, precum imprimarea proceselor verbale finale de inventariere.
Detalii arii scanate

Se pot administra ariile scanate,
se pot invalida cele greșite și se
pot valida cele corecte.
Se pot vedea, adăuga, șterge,
invalida articolele, schimba
cantitatea scanată pentru orice
arie existentă.

Structură

Cerințe sistem
ICS+ Mobile
• Microsoft® Windows CE 4.1, Microsoft
Windows CE, Microsoft® Windows
Mobile®
• memorie RAM 16MB sau mai mult
• 2MB spațiu liber pe memoria nonvolatilă
• rezoluție minimă 320x240 pixeli
• touch screen sau tastatură
ICS+ Desktop
• Microsoft® Windows XP Home,
Professional cu SP2, Microsoft®
Windows Vista® Home Basic, Home
Premium, Business, Ultimate sau
Enterprise, Microsoft® Windows 7
Home, Professional sau Enterprise pe
32 biți
• Microsoft® .NET Framework 2.0
• frecvență procesor minim 500MHz
(recomandat 1GHz sau mai mult)
• memorie minim 192 MB RAM
(recomandat 512MB sau mai mult)
• 500MB spațiu liber pe disc
• 1024x768 rezoluție minimă

ICS+ se prezintă ca un produs unitar, o soluție ce are rolul să ușureze
procesul de inventariere. Deoarece inventarierea presupune utilizarea
unor terminale mobile pentru scanarea produselor, ICS+ este compus
din două componente:
• ICS+ Mobile este componenta cu ajutorul căreia se efectuează
administrarea ariilor de inventariat și scanarea produselor. Este
componenta principală, cu o funcționalitate ridicată și ușurință în
utilizare, ce are rolul de culegator de date pentru aplicația ICS+
Desktop.
• ICS+ Desktop este aplicația ce preia toate informațiile de la
ICS+ Mobile și le administrează, verifică, validează, compensează
și generează rezultatele inventarului.

Funcționalitate
ICS+ rezolvă cu ușurință toate problemele legate de inventarierea
produselor în spațiul de depozitare, ușurează scanarea produselor prin
eficientizarea operațiunilor și limitarea lor la un minim necesar.
ICS+ poate administra produsele, se pot adăuga un număr nelimitat de
caracteristici, se poate adăuga stocul existent pentru o comparație
imediată cu cantitatea de produse scanată, se pot afișa în timp real
rezultatele și progresul inventarului, se pot calcula compensări după
diverse criterii ale articolelor, cu variații procentuale ale prețurilor de
cost, tipărire procese verbale pre și post inventar precum și rezultatele
finale.

Rezultate inventar

Se pot vedea rezultatele cu
minusuri, plusuri, articole
compensate, totaluri pe diverse
categorii.
Se pot imprima toate procesele
verbale necesare pre și post
inventar.

Productivitate
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ICS+ poate fi de foarte mare ajutor în companiile în care rapiditatea și
acuratețea rezultatelor procesului de inventariere sunt un factor
decisiv în utilizarea unei astfel de aplicații. ICS+ generează rezultatele
inventarului imediat cum au fost culese toate informațiile despre
produse, calculează eventualele compensări și poate imprima
procesele verbale finale de inventariere pe loc, chiar în ziua
inventarului, fără amânări inutile.

Interfața
Interfața ICS+ este intuitivă, necesitând un instructaj minim,
operațiunile sunt organizate într-o structură logică ce urmărește pas
cu pas procedurile de inventariere. Au fost excluse toate opțiunile ce ar
fi putut duce la o încetinire sau îngreunare a utilizării pentru a obține
un maxim de performanță și ușurință în utilizare.
Scanare articole

Selectare operațiune
(doar o data),
introducere arie,
scanare articol.
Operațiuni de
adăugare, scădere,
schimbare cantitate
pentru articole.
Operațiuni de
invalidare și validare
arii.
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