Warehouse Management System
(WMS)
este un sistem de management IT care
ofera utilizatorilor posibilitatea de a
urmari activitatile specifice din depozit
si de a controla stocurile in timp real.
Astfel, administrarea fluxului de materie
prima si marfuri – fizic si scriptic, de la
intrarea lor in depozit pana la iesirea lor
finala, va deveni o activitate eficienta,
executata in timp util.

WMS – o singură soluție, multiple avantaje:
• Reducerea costurilor de administrare a depozitelor
• Maximizarea capacităţii de depozitare
• Creşterea eficienţei depozitului
• Aprovizionarea fără întârzieri a liniilor de producție
• Managementul și planificarea producției
• Trasabilitatea totală
• Definirea optimă a locaţiilor de depozitare
• Reducerea şi optimizarea rutelor
• Rotația corectă a stocurilor
• Acuratețea inventarului
• Livrarea la timp a comenzilor finale
• Scăderea costurilor de livrare
• Reducerea timpilor de inventariere
• Optimizarea resurselor umane
• Rapoarte multiple și indicatori de performanță complecși
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APLICAȚIILE / OPERAȚIUNILE
optimizate prin implementarea WMS sunt:
• Etichetare
• Recepție
• Planificare rampe
• Management de rafturi
• Manager locații
• Livrare
• Picking
• Rute
• Reorganizare
• Servicii logistice
• Crossdock
• Rapoarte și statistici
• Operatori
• Istoria datelor
• Indicatori de performanță [KPI]

SOLUȚIE SOFTWARE PENTRU LIVRARE
Gestionarea comenzilor catre furnzori / clienti.
Gestionarea contractelor/ofertelor cu furnizori / clienti.
Gestionarea transferurilor între situri reaprovizionarea platformei logistice,
degajarea paleţilor de pe siturile de producţie, gestionarea navetelor.
Gestionarea cantarelor si a etichetatoarelor din depozitul dumneavoastra.
Administrarea trasabilitatii.
Gestionarea depozitelor exterioare prestaţii logistice.
Optimizarea amplasamentelor propunerea automată la ieşirea din procesul
de fabricare a amplasamentelor potenţiale şi disponibile din depozit.
Optimizarea rutelor de livrare.
Gestionarea preturilor de achizitie si de vanzare.
Printarea facturilor, avizelor si a declaratiilor de conformitate.
Interfatare cu alte soluii (ex: contabilitate).
Funcţii pentru optimizarea activităţii şi ghidarea operatorului
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