How-To Guide

Klassificering & Styrgruppsflytt
SOLO App

1.
2.
3.

Välj i menyn: Lagerstyrning – ABC-Klassificering
Välj eventuellt lager via rullgardinen
Klicka på Beräkna nya klassindex

3.
2.

Invänta meddelande ”Klart” - artiklarna för valt lager har nu klassificerats om.

Flytta nu de artiklar som fått ny styrgruppsbenämning genom att:
4.
5.
6.
7.

8.

Gå till menyn: Lagerstyrning – Styrgrupper
Välj en av styrgrupperna genom att klicka på någon av dem som börjar med F, G eller H alternativt A, B eller C.
Klicka i boxen Alla Styrgrupper
Sök på respektive styrgrupp för att filtrera fram de artiklar som SOLO anser bör ligga i just den styrgruppen.
Detta görs i Volym-fält om du har styrgruppsindelning A, B, C och i Frekvens-fält för och du har styrgruppsindelning F, G, H
Glöm inte ange 1, 2 respektive 3 i Värde-fältet.
Eventuellt om du vill hitta de artiklar som bör ligga i styrgruppen för beställningsartiklar så använder du dig av 7b i stället och
söker upp dem genom att ange korrekt hanteringskod.
Klicka på Visa

7.
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De artiklar som visas i listan är resultatet av din sökning - C2 i det här exemplet.
De artiklar som visas är alltså de som SOLO klassificerat som just en C2-a.

9. Välj Markera Alla för att markera samtliga artiklar
10. Välj vilken styrgrupp de skall flyttas till (C2 i det här fallet) via rullgardinen och klicka sedan på Ändra styrgrupp till.
11. Arbeta dig vidare styrgrupp för styrgrupp genom att upprepa punkt 7–10.
När samtliga styrgrupper är uppdaterade och du genast vill se resultatet i dina inköpsförslag, fortsätt med nedan punkter 12–15.
Glöm inte att uppdatera dina inköpsförslag sedan!
Väljer du att hoppa över steg 12–15 kommer gjorda ändringar synas dagen efter.

12. Välj i menyn: Lagerstyrning – Beräkna om BP/BK
13. Välj aktuellt lager via rullgardin
14. Klicka på Starta
-Beräkning utförs15. Klart!

13.

14.
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