ExpertWMS®
 
system

klasy WMS (Warehouse Management System)
 
pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej
 
wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym
i zarządczym
 
wielofirmowość
 
wielojęzyczność
 
elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
 
wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking
 
integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi
(regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice,
sortery, wagi)
 
niski koszt utrzymania
intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
 
zgodność z GS1

DATACONSULT
 konsulting logistyczny
 produkcja systemów
WMS i MES
 skuteczna metodyka
wdrożeń
 opieka serwisowa
 kompleksowa obsługa
- AUTO ID
- automatyka
- systemy kontroli

Funkcjonalności
 
przyjęcia i lokalizacje towaru, produktu oraz surowca

 
zaawansowane algorytmy optymalizacyjne

z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji

(ścieżki rozkładania, kompletacji, zatowarowania

zaawansowane mechanizmy kontroli jakości,

stref kompletacji, gniazd i linii produkcyjnych)

kwarantanny

 
inwentaryzacje handlowe i magazynowe przy użyciu

 
konsolidacja dyspozycji, konfekcjonowanie,

terminali (częściowe i całościowe)

zarządzanie kompletami

 
wsparcie spedycji, wysyłek i transportu

 
różne metody planowania i realizacji kompletacji

 
automatyczne wydruki dokumentów, etykiet

(m.in. Multi-Picking, Zone-Picking, Batch-Picking,

towarowych i logistycznych

Wave-Picking)

 
rozbudowana część zarządcza: pełnowymiarowe

 
procesy jedno i wieloetapowe oparte na

analizy, wskaźniki, raporty operacyjne, planowanie

dyspozycjach z wykorzystaniem systemu rezerwacji

i rozliczanie zadań

 
śledzenie i zarządzanie partiami, cechami, datami

 
pełny on-line, pełna konfigurowalność

ważności

9%

Dla kogo

15 %

Pozostałe

Artykuły spożywcze

8%

 Artykuły spożywcze
Elektronika, elektryka

Motoryzacja

Przemysł chemiczny

14 %

10 %

Elektronika-elektryka

Odzież, tekstylia

Dobra konsumpcyjne
Medycyna i farmacja
 Artykuły biurowe,
druk i poligrafia
Odzież, tekstylia
Motoryzacja
Budownictwo

10 %

12 %

Artykuły biurowe,
druk i poligrafia

Przemysł chemiczny

11 %

Medycyna i Farmacja

Przemysł maszynowo-inżynieryjny
Przemysł metalowy

11 %

Transport i logistyka

Dobra konsumpcyjne

Referencje

Korzyści

„Średnia ilość zrealizowanych pozycji

 automatyzacja i skrócenie czasu realizacji procesów
magazynowych
 optymalizacja wykorzystania przestrzeni w magazynie
 pełna kontrola towarów i surowców, traceability (ilości,
partie, daty przydatności, lokalizacje)
 zwiększenie wydajności pracowników
 zmniejszenie ilości reklamacji
 zmniejszenie różnic inwentaryzacyjnych
 pełna kontrola i zarządzanie pracownikami magazynu
 alerty i raporty on-line

DataConsult Sp. z o.o.

Handel

ul. Cechowa 51
30-614 Kraków

wzrosła nam o 20,4%”
„(…) wykorzystując szeroki wachlarz
analiz łatwo rozliczamy pracę na
akord.”
„(…) pozwoliło nam to zmniejszyć
blisko o połowę czas poświęcony na
inwentaryzację.”
„Jakość i wydajność – na tym nam
zależało i takie wskaźniki udało się
osiągnąć”

tel.: (+48) 12 654 00 05
info@dataconsult.pl

www.dataconsult.pl

