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Warehouse Management
System

$$ Creşterea productivității operatorilor din depozit şi îmbunătățirea proceselor derulate
$$ Reducerea costurilor cu depozitarea prin eliminarea surplusului, reducerea stocului perisabil sau
“îmbătrânit” şi a stocurilor neperformante
$$ Monitorizare în timp real a timpului efectiv lucrat în depozit şi determinarea gradului de încărcare în
cadrul unei zile/săptămâni, ce permite valorificarea timpilor nealocați pentru optimizare
$$ Optimizarea utilizării spaţiului în locaţiile de depozitare respectiv în întreg depozitul
$$ Creşterea acurateţii prelucrării de date, reducerea erorilor de recepţionare, prelucrare de comenzi şi
livrare
$$ Reducerea costurilor de transport datorită reducerii erorilor de livrare
$$ Integrarea completă cu sistemul ERP, cu SFA (sales force automation) sau marketing mobil pentru
preluarea automată a comenzilor de livrat pe dispozitivele de cod bare mobile
$$ Creşterea satisfacţiei clienţilor prin îmbunătăţirea serviciilor de livrare
$$ Reducerea timpului necesar pentru inventarierea generală multi-magazie prin derularea de inventare
periodice, care reduc diferenţa dintre Stoc ERP şi Stoc WMS
$$ Actualizarea stocurilor în timp real, după finalizarea fiecărei operaţii
$$ Configurarea dinamică a hărţilor de depozit şi administrarea rafturilor și locaţiilor, etichetarea de locaţii
și produse facilă
$$ Reducerea perisabilităţilor și retururilor de la client prin opţiunea de livrare din stoc “FEFO” - first expire
first out în funcţie de ”batch-number” furnizor sau propriu
$$ Rapoarte de analiză a activităţii logistice: număr de paleţi mutaţi/livraţi în interval de timp, număr de
paleţi depozitaţi pe zile, număr de operaţii executate de manipulanţi, etc.
$$ Gestionarea locaţiilor de picking şi a datei expirării: la livrarea mărfurilor sistemul propune care loturi
de marfă din ce locaţii să fie livrată, după un algoritm implementat în funcţie de nevoile clientului
$$ Importuri şi exporturi de date către sistemele informatice ale clienţilor care au marfă în depozit
$$ Gestionează mărfurile la nivel de lot de fabricaţie, urmărim codurile de palet şi termenul de garanţie
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Hartă depozit WMS

Diferenţe la recepţie între cantităţile “scanate” prin WMS și
cele de pe documente de însoţire a mărfii (facturi - avize)
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