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Effektiv utleverans med möjligheter
Med Pyramid utlevererar du effektivt till och från ett fritt 
antal lager med möjlighet till lagerplatshantering. För att öka 
effektiviteten vid plockrundan kan du dessutom lägga till en 
handdatorstyrd lösning. Via modulen Transportkoppling förser 
Pyramid TA-systemet med grundläggande information vid 
transportdata.

Få rätt kostnader på era projekt enligt FIFO-metoden. 

410 Orderregistrering med serienummerartikel.

Med orderflöde och logistik  
i centrum

Pyramid Order/Lager/Inköp ger dig rutiner för att hantera order-
flödet. Behovsplanering, inköp och inleveranser är en självklar del 
i Pyramid. Med bred och avancerad funktionalitet kan ni anpassa 
logistikflöden efter just era behov. Orderregistrering, bekräftelse 
av order och utleveranser hanteras på ett enkelt och smidigt sätt 
i Pyramid. 

Orderhantering med kontroll
Vid registrering av en order hämtas med automatik bland annat 
referenser, leveransadresser och annan information som är kopp-
lade till era kunder. 

Lagerplats/Batchhantering och serienummer är grunden för full 
spårbarhet vid inköp, inleverans och orderhantering. Med ett 
flexibelt pris- och rabatt system ser Pyramid till att dina kunder 
alltid får rätt pris och du kan hantera försäljning i utländsk valuta 
med modulen Valutaorder. 

För dig som vill hålla lagersaldot nere finns möjlighet att förbe-
reda för inköp direkt vid orderregistreringen genom att skapa en 
inköpsanmodan. 

Redan vid orderläggning kan du ge dina kunder besked om le-
veranstid och låt därefter Pyramid sköta aviseringen till kunderna 
via e-post eller sms. 

Säker inköpsplanering
Pyramid hjälper dig att minska risken för felköp och gör det 
möjligt att hålla ner lagersaldot. Du kan välja om du vill arbeta 
med manuell registrering av inköpsorder, eller genom att överföra 
inköpsanmodan som skapats vid orderregistrering. Inköp kan 
även skapas med direktleverans till kund. Pyramids behovsanalys 
används som grund för inköpsplanering och hjälper dig att ge 
kunden rätt leverans i rätt tid. 

Ett inköp kan knytas samman till flera order och på så sätt ger 
Pyramid en tydlig bild över vilka order som påverkas av ett inköp. 
Med Order/Lager/inköpsmodulen kommer även Inköpscentralen 
som ger dig full överblick över företagets alla inköp.
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Återförsäljare:

Full överblick 
Med Order/Lager/inköpsmodulen kommer Ordercentralen 
som ger dig full överblick över företagets alla order. Modulen 
kopplas till andra funktioner som kundfakturor, leverantörs-
fakturor och redovisning.

Orderrader, transaktioner visas ordnat och logiskt under olika 
flikar och det visas även information om vilka inköp som är 
kopplade till ordern. 

Du kan skapa olika vyer med information och du har snabb 
åtkomst till order- och utleveransrutinerna. Även utskrifter av 
orderblanketter och fakturering kan ske från denna central.

Återförsäljare:

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det 

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets 

alla anställda.  Pyramid Business Studio fungerar lika en-

kelt och säkert för den daglige användaren som för den 

sporadiske informationshämtaren i små och medelstora 

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som 

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och 

e-handel. För mer information om Pyramid och var du 

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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Nöjda kunders röster:

” Pyramid tar hand om vårt intensiva  
orderflöde!”

Pyramid Order/Lager/Inköp - för vem?
Funktionaliteten är till för handelsföretag inom olika 
branscher.

Möjligheten att skräddarsy systemet och modulen gör att 
Pyramid Order/Lager/Inköp kan lämpa sig för en mängd 
olika orderflöden med specifika krav.

Liksom resten av Pyramid Business Studio kan funktiona-
liteten i Pyramid Order/Lager/Inköp byggas på i takt att 
verksamheten och dess behov växer. 

Då Pyramid Order/Lager/Inköp tillhör grundmodulerna 
krävs inget annat än en grundlicens för Pyramid.


