
GLIMS Stockbeheer geeft je controle over je stock: efficiënt, intuïtief en automatisch. Van 
stockbeheer en stockopvolging, over de aankoop van producten, tot het traceren van 
activiteiten: met deze flexibele module, naadloos geïntegreerd in uw GLIMS,  
beschikt u over alle tools die u nodig hebt voor het beheer van reagentia, QC-materialen, 
en om het even welk ander verbruiksartikel dat in uw labomgeving gebruikt wordt.

Realtime management  
van uw stock, tot in de 
kleinste details.

GLIMS
Stockbeheer



Stockopvolging

GLIMS Stockbeheer

Een realtime opvolgscherm voor het  
automatisch controleren van de labstocks.

GLIMS bevat een uitgebreide stockbeheermodule 
met automatische opvolging van de laboratorium
voorraden, inclusief reagentia, QCmaterialen en 
om het even welk ander verbruiksartikel dat in een 
laboratoriumomgeving gebruikt wordt.

Productbeheer

Alle laboratoriumproducten kunnen opgenomen 
worden in productcatalogi per leverancier en 
producttype. Voor elk product kunt u gedetailleerde 
informatie opgeven zoals de naam, beschrijving, 
fabrikant, verpakkingseenheid, prijs, minimale 
bestelhoeveelheid, opslagvoorwaarden …

Met de stockbeheermodule kunt u een volledig 
gegevensblad van elk product afdrukken en 
inventarissen genereren. De stockvereisten kunnen 
per individuele werkplek vastgelegd worden.

Het is mogelijk om de gewenste stockhoeveelheden 
statisch of dynamisch in te stellen (bv. seizoens
gebonden). Een realtime opvolgscherm controleert 
de stockbewegingen, inclusief het aantal 
beschikbare, geplande en bestelde producten. 
Automatische meldingen verschijnen als de 
vervaldatum van een product overschreden wordt.

De stocklocaties kunnen hiërarchisch opgebouwd 
worden, ter ondersteuning van multisiteomgevingen.



Producten 
bestellen

Producten  
inboeken

Met het inboekscherm kunt 
u de levering van bestelde 
producten registreren.

De stockbeheermodule biedt een heel flexibel en 
intuïtief scherm voor het bestellen van producten. 
De bestelformulieren kunnen manueel of auto
matisch gegenereerd worden in verschillende 
formaten (email, fax of papier).

De inhoud en de layout van de bestelformulieren 
zijn volledig aanpasbaar en kunnen gedetailleerde 
informatie bevatten, zoals de productspecificaties, 
hoeveelheden, prijzen, kortingen …

Alle openstaande bestellingen kunnen makkelijk 
opgevolgd worden. Bij achterstallige leveringen 
krijgt u automatisch een melding.

Wanneer de bestelde producten geleverd zijn, kan 
u die in GLIMS inboeken bij de geschikte stock. 
Het oorspronkelijke bestelformulier kan opgezocht 
worden via documentnummer of leverancier.

De geleverde producten kunnen manueel of 
met een barcodescanner geregistreerd worden. 
Het inboekscherm biedt ondersteuning voor 
ongevraagde, 
gedeeltelijke en 
volledige leveringen.

Optioneel kunnen 
er ook automatisch 
etiketten geprint 
worden voor de 
geleverde goederen. 
Voor een volledige 
traceerbaarheid kunt 
u de koerier, het 
verzendingsnummer, 
de verpakkingscode, 
het productie 
lot nummer en 
de vervaldatum 
vastleggen 
tijdens het 
inboeken.

GLIMS Stockbeheer

Geautomatiseerde 
stockopvolging

Flexibel producten 
bestellen 

Bestelformulieren 
per email,  
fax of post 

Productleveringen 
registreren

Registratie bij  
uitboeken van  
producten  

Volledige  
traceerbaarheid  
van producten 

Opvolging  
van product
leveringen 

Naadloze  
integratie  
in GLIMS

Uitgebreide 
logging van 
stockacties



Producten 
uitboeken

Volledige 
traceerbaarheid

De stockbeheermodule biedt een speciaal scherm 
om producten van de stock uit te boeken. Dit kan 
manueel gebeuren, of automatisch door de barcode 
van het product te scannen.

Producten kunnen voor verschillende doeleinden 
uitgeboekt worden: verbruik, distributie, verplaat
sing naar een andere stock of teruggave aan de 
leverancier. De stock kan ook aangepast worden  
na het verlies of vervallen van een product.

Het systeem biedt begeleiding zodat een optimale  
productkeuze verzekerd wordt (bv. rekening 
houdend met de vervaldatum van de producten).

De stockbeheermodule biedt volledige 
traceerbaarheid van alle stockproducten met 
gedetailleerde informatie  over de bestelling, de 
levering en het uitboeken.

Dankzij de naadloze integratie van deze module 
in de basisapplicatie van GLIMS, kan die 
traceerbaarheid zelfs uitgebreid worden tot het 
verbruik op het toestel (bv. voor reagentia).

Alle belangrijke acties, zoals het bestellen van 
producten, het registreren van leveringen en 
het uitboeken van producten, worden in detail 
vastgelegd en zijn snel consulteerbaar.

Scherm om producten van de stock uit te boeken, 
manueel of met een barcodescanner.

Het opzoekscherm biedt een  brede waaier aan 
opties om elk product in de stocks te traceren.
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