E-Stock
Sledujte a mějte své zásoby tlakových lahví (obalového konta) stále pod kontrolou

Každá tlaková lahev a každý svazek lahví Messer má
vlastní čárový kód. Načítá se během plnění, při expedici
a při zpětném odběru a kontrole kvality. Prostřednictvím
aplikace „E-Stock” Vám tato data poskytneme on-line jako jednotlivou aplikaci a jako statistiku.
Díky tomu znáte aktuální stav každé jednotlivé lahve
(svého obalového konta) ve Vaší zásobě:
Kdy byla expedována?
Jak dlouho se již nachází v naší zásobě?
E-Stock navíc zjednodušuje opětovné objednávání
Vašich plynů v lahvích.

Díky E-Stock můžete:
• Přesně sledovat historii každé jednotlivé lahve
- pro každé místo dodání.
• Kontrolovat dobu pobytu každé lahve - na žádost
obdržíte zprávu, jakmile skladování lahve překročí
Vámi deﬁnovanou dobu.
• Zjednodušit svoji příští objednávku - na základě
úrovně stavu zásob jednotlivých produktů.
• Jedním stisknutím spustit proces objednávky
prostřednictvím služby E-Order (pokud máte zaktivovaný
přístup k této službě).
• Exportovat všechna data do tabulky (Excel) a vložit je
do svých interních výkazů.
A to vše bezpapírově a ekologicky!

Zcela jednoduše si zachovejte přehled
Jestliže chcete využívat službu E-Stock, přejděte
nejprve na naši webovou stránku www.messer.cz
(sekce „E-služby”), kde naleznete bližší informace nebo
můžete kontaktovat svého obchodního zástupce, který
Vám ochotně poskytne potřebné informace, jak obdržet
individuální přístupové údaje, které Vám (po aktivaci)
umožní přístup ke službě E-Stock.
Jakmile je aktivován Váš přístup, můžete začít využívat
službu E-Stock a její výhody:
• Jasný přehled o Vašich objednávkách.
• Shrnutí Vašich zásob lahví podle produktových skupin.
• Pohodlné a snadné opakování Vaší objednávky
přes aplikaci E-Order pouze jedním kliknutím.
• Na Vaši žádost Vám můžeme zasílat zprávu o době
pobytu lahví (týdně nebo měsíčně) nebo zprávu
ve Vámi určeném termínu s připomenutím objednání
Vašich tlakových lahví nebo svazků.
• Rychlé shromáždění informací ke každé jednotlivé lahvi
na základě jejího čárového kódu.
Praktické v praxi
Messer za Vás skenuje každou jednotlivou lahev.
Získaná data můžete použít pro svou interní administraci,
takže budete mít své zásoby lahví vždy pod kontrolou.
Společnost Messer své služby neustále zdokonaluje
a přidává nové. Aktuální informace o elektronických
službách Messer získáte na naší webové adrese
www.messer.cz nebo u svého obchodního zástupce.
Elektronické služby Messer považujeme za doplnění
naší osobní informační nabídky. Váš obchodní zástupce
ve společnosti Messer Vám ochotně kdykoli odpoví na
Vaše otázky a poskytne profesionální poradenství.

Seznamte se s naší nabídkou e-služeb

estock.cz@messergroup.com
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