OPDRACHTENADMINISTRATIE
DE OPDRACHTENADMINISTRATIE VORMT HET HART VAN HET TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEEM (TMS).
OPDRACHTEN KUNNEN WORDEN GEÏMPORTEERD OF HANDMATIG WORDEN INGEVOERD, ER KUNNEN TARIEVEN
AAN GEKOPPELD WORDEN EN DE ZOGENAAMDE “ACTIVITEITREGELS” ZIJN DE BASIS VOOR DE PLANNING.
MEERDERE NIVEAUS
De Opdrachtenadministratie heeft maximaal 3 niveaus. Het
zogenaamde Opdrachtkop, Opdrachtdetail en Werkzaamheid
niveau. Bij de inventarisatie door de adviseur wordt besproken
hoeveel niveaus u nodig heeft. Als u bijvoorbeeld wilt gaan
plannen dan heeft u naast het kopniveau ook het detailniveau
nodig. Als u Warehouse-mutaties wilt doen vanuit TMS dan heeft
u 3 niveaus nodig. Aan elke opdracht(kop) kunnen één of
meerdere activiteiten gekoppeld worden. U kunt zelf bepalen
welke activiteiten u wilt gebruiken. Een containervervoerder heeft
net als een verhuizer veel meer verschillende activiteiten, dan een
bedrijf dat alleen aan kiepautovervoer doet.
De consultant bepaalt samen met u, hoe de invoerschermen en
activiteiten ingericht worden en welke velden u wilt gebruiken.
Naast de standaard velden kunt u ook gebruik maken van
zogenaamde vrije velden, die tijdens de implementatie
aangemaakt kunnen worden. Het is ook mogelijk om met de
inhoud van velden te rekenen. Bijvoorbeeld pallets omrekenen naar laadmeters, of de eindstand af te trekken van de
beginstand, om het aantal kilometers te kunnen berekenen. Het is ook mogelijk om zogenaamde hyperlink velden te definiëren,
waarmee gescande documenten gekoppeld kunnen worden.
VERKOOP EN INKOOPTARIEVEN
Aan elke opdracht of opdrachtactiviteit kunt u 1 of meerdere Verkoop T en/of Inkooptarieven I koppelen. Dit kan zijn voor 1 of
voor meerdere debiteuren of vervoerders. De tarieven worden, nadat u ze heeft gecontroleerd met de functie “Aanmaken
Facturen” doorgeboekt naar de module “Facturering”, waar ze worden geprint en doorgeboekt naar de financiële administratie.
Nadat de facturen zijn aangemaakt, kunt u nog nieuwe tarieven of creditnota’s aan de opdracht toevoegen, zolang de opdracht
nog niet naar de historie is geschreven.
FILTEREN IN GRIDS EN RAPPORTEN
De hoeveelheid aan verschillende gegevens maakt het noodzakelijk dat u snel en gemakkelijk een filter kunt toepassen, om
alleen die informatie te krijgen die op dat moment noodzakelijk is. TALIS® heeft een uitgebreid systeem waarmee u in rapporten
en grids kunt filteren. U kunt alle databasevelden gemakkelijk in een zogenaamde filterdefinitie slepen en deze toepassen. Als u
een filter vaker gebruikt kunt u het onder een eigen naam opslaan. De filtertechnieken geven zeer veel mogelijkheden. Een
uitleg door de consultant of een workshop zijn daarom ook erg nuttig en noodzakelijk om TALIS® optimaal te kunnen gebruiken.

RAPPORTEN EN BONNEN PRINTEN EN MAILEN
Vanuit de Opdrachtenadministratie kunt u eenvoudig rapporten of bonnen printen
of mailen. Bij bonnen moet u denken aan een Dossierblad, een Laadopdracht voor de
charter of een CMR. Er worden een aantal standaard bonnen meegeleverd maar uw
consultant kan ook specifiek bonnen voor u inrichten. Rapporten zijn meer flexibel van
karakter omdat zij vaak ad-hoc worden gebruikt, en geen onderdeel zijn van het
standaard proces. Ook voor Rapporten geldt, dat er een aantal standaard meegeleverd
worden en dat de consultant of u, ze zelf kunt wijzigen met behulp van FlexReports, een
van de optioneel verkrijgbare tools.
VASTE OPDRACHTEN EN KOPIEËREN VAN (HISTORISCHE) OPDRACHTEN
Het komt regelmatig voor dat u voor uw klant dezelfde opdrachten heeft. Als de klant de
opdrachten niet elektronisch aanlevert, moet u ze steeds opnieuw invoeren. De meeste
gegevens zoals laad en losplaats en het tarief blijven vaak hetzelfde. Daarom zit er in de
“Opdrachtenadministratie” een zogenaamde kopieerfunctie, waarmee u bestaande
opdrachten kunt kopiëren naar een nieuwe opdracht ook als die opdracht al historisch is.
TARIEFMETHODEN EN FACTUURMETHODEN
Deze optie geeft u de mogelijkheid om vooraf per debiteur vast te leggen, hoe dat er gefactureerd wordt en welke waardes uit
de logistieke regel als basis dienen voor de factuurregel. Bijvoorbeeld: 10 pallets laden is 10 pallets factureren. Er kan met
diverse toeslagen gewerkt worden en tarieven zijn datumafhankelijk.
INFORMATIE OPDRACHTEN
Het programma “informatie opdrachten” is een
overzichtsprogramma waarmee u alle opdrachten
en daaraan gerelateerde gegevens kunt filteren,
sorteren en exporteren naar Excel. Hierdoor
ontstaat een schat aan management informatie.
GEGEVENSUITWISSELING
Het importeren van opdrachten of het versturen
van opdrachten naar bijvoorbeeld een scanner of
boordcomputer, zijn functies die met behulp van
de module Gegevensuitwisseling kunnen plaats
vinden. Het aantal mogelijkheden is onbeperkt en
te veel om hier op te sommen. Voor de
mogelijkheden verwijzen wij naar de aparte
productbrief “Gegevensuitwisseling”.
VOORCALCULATIE
Met de zogenaamde X-server koppeling kunnen geavanceerde functies gebruikt worden, zoals het vooraf kunnen berekenen
van tijd, afstand, tol of CO2. Met de functie “Geocoderen” kunt u adressen voorzien van
zogenaamde x en y coördinaten. Deze coördinaten zijn nodig om te kunnen navigeren,
maar ook om een route te kunnen berekenen. Als u de module “Ritplanning” gaat
gebruiken, dan kunt u alle nog te plannen adressen op de kaart tonen en er snel een rit
van maken.
De “Opdrachtenadministratie” van TALIS® heeft veel verschillende verschijningsvormen.
Geen opdrachtgever is hetzelfde en dus ook de automatisering niet. Het flexibele karakter
van TALIS® maakt het mogelijk snel in te spelen op wijzigingen, bijvoorbeeld bij een
nieuwe opdrachtgever of een nieuwe activiteitsoort.
OPTIES
TANS heeft een aantal opties gedefinieerd die het gebruiksgemak van TALIS ® sterk verbeteren, zoals de hier boven
beschreven opties “Bonnen” en “Mailen” maar vooral ook de Ritplanningsmodule, waarmee u de planning snel en efficiënt kunt
maken. Voor prijzen en beschikbaarheid verwijzen wij naar de meest recente prijslijst.

