Kód a název kurzu: HeGA5221
HeGA – Logistika

Pracovník skladu ND a příslušenství Škoda

Cílová skupina:

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na zpracování dokladů v HeGA, ve třídě Servisní zakázka
(SeZ), Objednávka OND a třídách modulu Sklady, spolupracujícími s rozhraním dodavatelů
a umožňujícími automatizaci a hromadné zpracování dat (hromadný import požadovaných
ND po skladu z ETKA do dokladu SeZ nebo ze servisních paketů příp. ze servisních akcí)
zpracování a zápis objednávek skladových/ rychlo/ inteligentních dílů z HeGA přímo na
portál, import dodacích listů ve formátu XML, automatizace promítnutí náhrad typu SPC a
EDL z importovaných dodacích listů a předaných objednávek do skladového systému,
importy ceníků příslušenství a originálních ND spojených s cenotvorbou skladu, hlášení
pohybů Autopart).
Školení je zaměřeno na způsob evidence požadavků na sklad, rezervaci disponibilních dílů
pro zakázky a přímé prodeje ze skladu, tvorbu a přenos objednávek dodavatelům,
zpracování příjmu objednaného a dodaného zboží do HeGA s automatickou rezervací těchto
dílů na evidované skladové požadavky a následný výdej na všechny druhy zakázek příp.
přímé prodeje, spojené s fakturací nebo hromadnou fakturací odběratelům. Součástí kurzu
bude též informace o možnostech využívání EAN kódu v oblasti inventur, kontroly příjmů
nebo realizace rezervací a výdejů.

Cíle a hlavní poznatky pro účastníky: Účastník kurzu ovládá vyhledání náhradního dílu a
vytvoření soupisky náhradních dílů v ETKA pro přenos do dokladu SeZ HeGA. Je seznámen
s instancemi skladových dokladů, umožňujícími evidenci požadavků na sklad a skladových
rezervací, pro možnosti řízení logistiky skladů. Z dokladů SeZ, ve kterých je evidováno zboží
pro zakázku/ vozidlo/ zákazníka umí vystavit a zpracovat všechny druhy objednávek, tyto
souhrnné objednávky umí upravit a předat na portál.
Dodané objednané zboží přijímá (na základě EDL nebo manuálního příjmu), promítá do
skladové evidence a zodpovídá za uložení dílů na skladová místa.
Připravuje a realizuje výdeje na jednotlivé zakázky a to jak z dříve rezervovaných dílů, tak ze
zásob skladu. Zabezpečuje přeskladnění mezi všemi sklady uživatele, zajistí promítnutí
záměny zboží do skladových zásob svého skladu. Realizuje výdeje přímým prodejem,
spojené s fakturací nebo hromadnou fakturací zákazníkovi (příp. příjmem záloh na faktury).
Trenér:

konzultant oblasti Sklady

Délka kurzu: 1 den

1
InfoNova s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, www.infonova.cz

