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Zakres funkcjonalnoœci

prowadzi do zwiêkszenia efektywnoœci procesów 

magazynowych, lepszego wykorzystania przestrzeni 

magazynowej, œrodków mechanicznych i zasobów 

ludzkich. Dziêki swojej otwartoœci i elastycznoœci, 

pozwala na ³atwe wykonanie integracji systemowej 

w firmach logistycznych.

WMS (Warehouse Management System) jest 

kompleksowym rozwi¹zaniem dla magazynów 

logistycznych i dystrybucyjnych. Zaawansowany 

system, charakteryzuj¹cy siê du¿ym stopniem 

optymalizacji i automatyzacji, którego zastosowanie

Przyjêcie

Wydanie

Manipulacje

Inwentaryzacja

Zarz¹dzanie 

magazynem

Mapa magazynu

Karty magazynowe

Cenniki i kalkulacje

Okna czasowe

Terminale mobilne

Controlling

Portal internetowy

Strategia wydawania w celu zoptymalizowania przep³ywu zasobów w magazynie,

kontrola, kompletacja i oznaczanie wydawanego towaru.

Planowanie i realizacja przemieszczeñ palet i towaru, uzupe³nianie pozycji 

pickingowych, kompletacja i dekompletacja towaru.

Kilkustopniowa inwentaryzacja magazynu w nawi¹zaniu do lokacji, numerów partii, 

wa¿noœci towaru, wraz mo¿liwoœci¹ przeprowadzania inwentaryzacji ci¹g³ej.

Informacja w czasie rzeczywistym o pracy magazynierów oraz stanie realizacji 

zadañ w magazynie, z mo¿liwoœci¹ dokonania zmiany priorytetów.

Graficzne ustawienie podstawowych parametrów magazynu, wyœwietlenie stanu 

zape³nienia pozycji towarem, planowanie przesuniêæ metod¹ Drag&Drop. 

Ewidencja parametrów towaru, mo¿liwoœæ tworzenia zestawów promocyjnych, 

przegl¹d aktualnego stanu towaru w magazynie i historia przesuniêæ.

Zarz¹dzanie taryfami odbiorców, automatyczne kalkulacje op³at magazynowych 

i us³ug logistycznych.

P³ynna odprawa kierowcy na terenie magazynu, bez zbêdnego czekania 

na za³adunek i wy³adunek, efektywne wykorzystanie zasobów magazynu.

Kompleksowe rozwi¹zanie on-line, do zarz¹dzania i ewidencji wszelkich procesów 

odbywaj¹cych siê w magazynie, z wykorzystaniem kodów kreskowych, 

kodów QR lub RFID.

Bie¿¹ca ocena dzia³alnoœci firmy przy u¿yciu szeregu dynamicznych zestawieñ 

i raportów oraz z mo¿liwoœci¹ wykorzystania hurtowni danych.

Narzêdzie do sk³adania przez klienta zamówieñ zakupu i sprzeda¿y (awizacja), 

z mo¿liwoœci¹ œledzenia stanu postêpu wykonania zlecenia oraz stanu zapasów 

magazynowych.

Kontrola i oznaczanie przyjmowanego towaru, strategia wprowadzania towaru 

do magazynu w celu zoptymalizowania przep³ywu zasobów w magazynie, ewidencja 

uszkodzonego towaru.
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