
b4dynamics’in
Detaylı
MADDE NUMUNE
SÜRECİ

Sunduğumuz çözüm, Microsoft Dyna-
mics 365 | Finance & Supply Chain Ma-
nagement ’in mevcut madde 
numune özelliklerinin detaylandırıl-
mış halidir. Tedarik zincirinizdeki 
madde numune yönetimi ve dökü-
mantasyon arasındaki boşlukları dol-
durur. Envanterdeki bir numuneyi 
taşırken, numuneleri sınıflandırma 
veya depolama bilgilerini bir mobil 
cihaz aracılığıyla belgeleme yeteneği 
gibi çeşitli özellikleri ekleyerek örne-
klemeyi daha iyi izlemenizi sağlar.



Faydaları

www.b4dynamics.com | info@b4dynamics.com

Özellikler
Önemli olan; teslimat ve üretim sürecinde numuneleri sağlaması ve saklaması 

gereken herhangi bir şirket için numune kimlikleri atama, zamanında saklama 

bilgileri sağlama ve verilen herhangi bir numuneye bir numune türü belirleme 

becerisidir. D365 F & SCM'de bulunmayan bu özellikler -diğer işlevlerin yanı sıra- 

b4d’ün detaylı madde numune süreci çözümü ile eklenmiştir.

+ Kayıtlarınızda numune türlerini ve örnekleme yöntemini belirterek numune işle                       

   menin tam döngüsünü görüntülenmesi

+ Stok girişi sırasındaki tüm süreçlerin dökümantasyonu ve zamanında depolama 

+ İşlem sırasındaki örneklemenin her aşamasının yönetimi

+ Örnekleme izlenebilirliğinin arttırılması

+ Örnekleme için tedarik zinciri ve depo yönetimi modüllerinizin entegre edilmesi

+ Numune izleme(parti detayları) ile hammadde kullanımınızı kayıt altına alın 

+ Numune ID’leri atayarak depo stoğundaki her bir numuneyi  tanımlayın

+ Farklı numune birimlerini seçin ve yine de kaliteyle ilgili tüm konuları sağlayın

+ Örnek planı yönetmek için yetkili kişiyi belirtin

+ Üretim sırasında kullanılan hammadde, ara ürün veya herhangi bir yeniden işlen          

   miş malzeme parti numaraları dahil olmak üzere her partiyi özel olarak tanımlayın

+ Manuel olarak veya otomatik bir numune stratejisine dayalı olarak numune sayısı          

    ve numune miktarı sağlayın

+ Örnek bir plan tablosu aracılığıyla tüm numunelere genel bir bakış elde edin

+ Örnekleme sürecini gözlemleyerek tedarik zincirinizi daha iyi şekilde      

   organize etmenize yardımcı olun

+  Numunelerin uygun bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayın

+  Farklı türden örnekleri kontrol etme olasılığını ekleyin

+  Örnek saklama konumlarının doğru ve uygun şekilde belgelen                
    diğinden emin olun

Gereksinimler: 

D365FO Vers. 10.0.8 Depo yönetimi ile etkinleştirilmelidir
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