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Přidává hodnotu vašemu podnikání tím, že zlepšuje
přesnost skladové evidence, maximalizuje využití prostoru, zefektivní pracovní procesy a realizuje nevyřízené
objednávky tak, aby byl zákazník spokojen.
Přizpůsobí se vašim současným i budoucím modelům
skladové evidence a obchodním procesům
bez potřeby neustálých zákazníckych úprav a rušení provozu. Snadno se implementuje a přizpůsobuje díky flexibilnímu systému architektury založenému na pravidlech.
Jednoduše se integruje do vašich podnikových a
realizačních systémů až do doby uskutečnění dodávky.

Je vhodný pro malé i velké provozy, od jednotlivých skladů
s několika uživateli až po celosvětové organizace s více
zařízeními. Malé a střední organizace mohou využívat výhod
uživatelsky přístupného systému řízení skladů, úroveň 1
(Tier 1, WMS).

WarehouseExpert

TM

V současném dynamickém distribučním prostředí
společnosti, které chtějí uspět a ne jen přežít, musí
maximalizovat efektivnost provozu skladu a
minimalizovat své provozní náklady.

WarehouseExpertTM kombinuje nejnovější
technologie s desetiletými odbornými poznatky v
oblasti řízení skladů, logistiky a procesů dodavatelských řetězců a přináší funkčnost, která
významně ovlivní vaše podnikání.

Systém řízení skladů společnosti Made4net,
WarehouseExpertTM, byl navržen tak, aby
podporoval rostoucí komplexnost provozu, vyšší
požadavky na zákaznický servis a nutnost globalizace dodavatelských řetězců.

Kromě celého souboru základních funkcí, jako
jsou příjem, naskladnění, vyskladnění, balení,
naložení, doplňování, počítání a doprava, software
WarehouseExpertTM nabízí další vynikající
vlastnosti a funkce prostřednictvím šablon pro
konkrétní odvětví průmyslu.

WarehouseExpertTM - klíčové vlastnosti:
Řízení vlastnictví produktů.

Řízení úkolů v reálném čase.

Řízení více lokalit.

Různé druhy překládek (cross - dock).

Optimalizace skladového prostoru.

Služby s přidanou hodnotou.

Snižování zásob při plnění poptávky.

Individuální navrhování pracovních norem.

Dynamické a uživatelsky definované atributy.

Hlasová integrace v reálném čase.

Flexibilní měrné jednotky (UOM)
a definování balení.

Skladové analýzy a reporting.

Naskladnění a vychystávání založené
na politikách.

Založený na prohlížeči, nulové instalace.
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Made4net vyvíjí komplexní a inovativní softwarová řešení s cílem umožnit jednotlivým článkům dodavatelského
řetězce spolupracovat na vyšší úrovni. Naším posláním je pomáhat distributorem a poskytovatelem logistických
služeb (3PL) posílit jejich logistiku a činnost dodavatelských řetězců tím, že jim poskytneme špičkové IT řešení
prostřednictvím naší SCExpertTM platformy.
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