
Altijd binnen én buiten uw bedrijf inzicht met Bemet Mobiel

‘Bemet Mobiel draagt 
bij aan e�ciënt en 
makkelijk produceren’

Bemet Mobiel is bedoeld voor iedereen die via internet, tablet of smartphone snel en 
plaatsona�ankelijk toegang wil hebben tot Bemet-ERP. U kunt relevante gegevens van uw 
ERP-systeem op ieder moment van de dag raadplegen en gebruiken. Dubbele invoer is verleden 
�jd en wijzigingen zijn direct zichtbaar voor anderen. Zo draagt Bemet Mobiel bij aan efficiënt 
en makkelijk produceren.

U kunt via het onderdeel produc�eorders op een 
snelle en eenvoudige manier �jden boeken door de 
bewerking te starten en te stoppen vanuit het 
overzichtsscherm. De bewerking start en stopt dan in 
de werkplaatsregistra�e. Vanuit het detailscherm kunt 
u ook de bewerking doorsturen naar de werkplaats-
registra�e. Bovendien kunt u vanuit het detailscherm 
handma�g �jden boeken.

Bewerkingen en voorraad beheren
Net zoals in Bemet kunt u bewerkingen geheel of 
gedeeltelijk gereedmelden via produc�eorders en 
werkplaatsregistra�e. Met behulp van het onderdeel
produc�eorders kunt u voorraadreserveringen a�oeken. Bovendien kunt u extra 
voorraadreserveringen aanmaken en bestaande voorraadreserveringen verwijderen. Bij het 
toevoegen of a�oeken van materialen kunt u tevens gebruik maken van de barcodescanner 
func�onaliteit door een materiaal nummer te scannen welke u toe wilt voegen. 

Terugleggen op voorraad
Als er te veel materiaal is voor gecalculeerd of bij het produceren blij� wat materiaal over en het is 
nog bruikbaar, dan kan dit weer op voorraad gelegd worden om gebruikt te worden in de toekomst. 
Op deze manier zijn er geen onnodige verspillingen.
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Afboeken van materiaal
Om de voorraad correct bij te houden �jdens het produceren is het van belang dat de a�oekingen 
van het materiaal gedaan worden. Dit kan voor materialen die voor gecalculeerd zijn, maar ook 
voor materialen die achteraf blijkbaar nog nodig bleken te zijn.

Orders gereedmelden
Nadat u de order geproduceerd hee�, kunt u de order gereedmelden. Gereedmelden is verplicht 
bij interne orders en op�oneel bij klantorders. Bij klantorders kunt u het gereedmelden 
bijvoorbeeld gebruiken om een gedeelte van een grote order gereed te melden en uit te leveren 
aan de klant. U kunt orders gereedmelden via het onderdeel eindproductmelding en 
produc�eorders.
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Orders laten ondertekenen door uw klanten
Met behulp van het onderdeel produc�eordes kunt 
u uw opdrachtgever om een handtekening vragen 
om de uitgevoerde werkzaamheden te accorderen 
of als de monteur een gehele order hee� 
afgehandeld op loca�e.

Bestelde goederen binnenboeken
Met het onderdeel inkomende goederen kunt u 
goederen die u ontvangt van de leverancier binnen-
boeken. Hier kunt u ook gebruik maken van de 
barcode scanner func�onaliteit door een bestelbon-
nummer (+ posi�e) te scannen om zo het proces 
sneller te laten verlopen.

Voorraad aanpassen en verplaatsen
Het kan voorkomen dat de voorraad niet blijkt te kloppen wanneer u deze controleert, bijvoorbeeld 
bij de jaarlijkse voorraadcontrole. Via het onderdeel corrigeer voorraad kunt u dan eenvoudig de 
correcte voorraad invoeren. Het kan ook nodig zijn om de voorraad te verplaatsen naar een andere 
loca�e. Via het onderdeel verplaats voorraad kunt u dan eenvoudig de nieuwe loca�e invoeren. 



Voordelen Bemet Mobiel

Uw klant laten ondertekenen voor ontvangen goederen
Met behulp van het onderdeel onderteken pakbon kunt u uw klant om een handtekening vragen bij 
aflevering van de producten. Wanneer alle afgeleverde producten akkoord zijn, dan wordt de 
handtekening automa�sch verwerkt in Bemet.

Barcodescanner func�onaliteit
Met de barcodefunc�onaliteit doorloopt u uw proces sneller. Hiermee scant u eenvoudig 
produc�enummers, bewerkingsregels, materiaalnummers, bestelbonnen en loca�es. 

Boek op verschillende manieren uw �jden
Beheer voorraadreserveringen en gereedmeldingen van 
bewerkingen
Orders gereedmelden
Orders laten ondertekenen door klanten
Bestelde goederen binnenboeken
Voorraad aanpassen en verplaatsen
Klant laten ondertekenen voor ontvangst goederen
Barcodescanner func�onaliteit

Bemet Mobiel voor uw bedrijf?
Benieuwd naar de voordelen en hoe u Bemet Mobiel kunt gebruiken binnen uw organisa�e? 
Wij plannen graag met u een afspraak om alle mogelijkheden van de so�ware te tonen. Neem 
contact op met uw Accountmanager of via ons telefoonnummer +31 (0)88 63 63 910.
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