
Smarta funktioner för centralförråd
Sesam2 har smarta funktioner för att hantera hela flödet 

kring centralförråd. Det finns artikelregister som hanterar bl.a 

artikelförpackningar, inköpskvantiteter, stafflade priser och 

ersättningsartiklar samt en prognosberäkning där man kan 

beräkna säkerhetslager, fast inköpskvantitet och prognos för 

lagerartiklar och ersättningsgrupper. Det finns möjlighet att 

skapa samplocklistor för leverans av flera kundorder till en och 

samma kund. Det finns färdiga integrationer mot ekonomisystem 

(leverantörsfakturor, kundfakturor och bokföring) och systemet har 

integrationsmöjligheter via EDI (både mot externa beställarsystem 

typ Raindanceportalen eller E-builder) men även mot Sesam 

LMN (hantering av läkemedelsnära produkter) och webSesam 

(beställargränssnitt).

Enkelt och användarvänligt gränssnitt
Gränssnittet anpassas efter användarens funktion i verksamheten, 

med valda vyer. Dessutom finns översiktlig meny, snabbmeny, 

direktlänkar, sökfunktioner och egna genvägar som ger användaren 

en snabb navigering i systemet. Flexibiliteten gör inlärningstiden 

kort och det blir lätt att komma igång.

Flexibelt system för långsiktighet
Med Sesam2 har man ett mycket anpassningsbart system som kan 

byggas på, ändras och integreras utefter behov, exempelvis när 

omvärlden förändras eller då nya rutiner ska införas.

Beställarsystemet webSesam
Sesam2 är fullständigt integrerat med beställarsystemet 

webSesam. Med webSesam får man ett användarvänligt webbaserat 

system där kunderna kan söka och beställa artiklar och alla 

beställningar går rakt in i Sesam2.

Erfarna verksamhetskonsulter
Med Sesam2 CF får man inte bara logik och funktionalitet 

för centralförråd, utan också tillgång till Amestos erfarna 

kundkonsulter. Våra konsulter har stor erfarenhet och vi arbetar i 

nära samarbete med våra kunder och förstår deras vardag. Detta 

innebär att vi säkerställer en optimal process från projekt till 

driftsättning samt att vi ger dig som kund kontinuerligt stöd vid 

fortsatt verksamhetsutveckling.

Sesam2 CF
Optimerar lagerhållningen

Sesam2 är ett komplett system för 

materialförsörjning och lämpar sig väl för 

hantering av Centralförråd. Specifik funktionalitet 

för centralförråd har tillförts och ny utveckling 

sker löpande. Systemet sköter hela kedjan; 

från inköp via full lagerfunktionalitet till 

kundfakturering och ger ett samlat och effektivt  

flöde. Din verksamhet får ett utmärkt instrument 

för hantering, styrning och optimering av 

lagerhållning.



Kostnadseffektivt för alla parter
Genom att systemet har stöd för alla processer från inköp till 

fakturering, finns en unik möjlighet att styra verksamheten på ett 

extremt kostnadseffektivt sätt.

Fullt integrerbart med ekonomisystem
Systemet kan integreras mot flertalet marknadsledande 

ekonomisystem, t ex Agresso, Raindance mm.

Verksamhetsuppföljning
Med Insight, som är ett datalager kopplat till Sesam2:s databas, har 

man alltid tillgång till aktuell information för att skapa rapporter 

och analyser. I Sesam2 kan man också direkt exportera listor och 

data vidare för bearbetning i Excel.

Vi värnar om långvariga kundrelationer
Amesto sätter kunden i fokus. Vi ger användarna

stöd från projekt, driftsättning till förvaltning och vid 

verksamhetsförändringar. En kundansvarig konsult är behjälplig 

vid frågor angående verksamhetsstyrning, anpassningsförslag mm 

medan vår kundsupport finns till hands för löpande frågor kl 8–16 

varje vardag.

Till ytterligare stöd för användarna finns hjälptexter i systemet, 

som uppdateras kontinuerligt. Kunder kan även lägga till 

lokala instruktioner och rutinbeskrivningar som då blir 

tillgängliga i systemet. Dessutom erbjuder Amesto regelbundet 

grundutbildningar inom olika moduler samt kundanpassade 

utbildningar på begäran.

Moduler
Kundorder
Ordertyper, ordererkännanden, ersättningsartiklar, turbilshantering

Inköp
Inköpsorder via automatiskt inköpsförslag baserat på artikelns 

parametrar eller manuellt, returer, fakturaavstämning, 

leveransbevakning med vitesberäkning

Lager
Godsmottagning, plocklistor, utleverans, lagersaldon, prognoser, 

leveransoptimering, inventering och lageroptimering

Fakturering
Fakturaunderlag, samlingsfakturering

Ekonomi
Bokföringsunderlag, lagervärdesjournaler

Prishantering
Priskalkylering, prislistor, fråga pris

Artiklar
Artikelförpackningar, ersättningsartiklar

Parter
Betalare, kunder, leverantörer, lager

Administration
Dokument/utskrifter, behörighetstyrning på användarnivå

Grundregister
Avrundning, postnummer, textförkortningar, valutor
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De unika funktionerna
Vi kan inte nämna dem alla, men vi kommer gärna och visar dem!


