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Prezentacja dużej ilości informacji logistycznych w formie 
zestawień, tabel czy raportów, choć w wielu przypad-
kach wydaje się wystarczająca, to jednak w niektórych 
sytuacjach nie zastąpi graficznej prezentacji danych. Od-
powiednio skonstruowana forma wizualizacji zasobów 
logistycznych, czy stanu jednostki w danym momencie, 
może znacznie szybciej i bardziej obrazowo dostarczyć 
niezbędnych informacji decyzyjnych. Qguar VW pozwala 
użytkownikom systemów Qguar WMS spojrzeć na maga-
zyn w zupełnie nowym wymiarze. Qguar VW to zaawan-
sowany technologicznie system, który daje możliwość 
graficznej wizualizacji jednostek magazynowych wraz  
z całą infrastrukturą wewnętrzną. System pozwala w szybki  
i efektywny sposób na przegląd obiektów magazynowych 
w wymiarach 2D oraz 3D, umożliwiając przestrzenny obraz 
na różnych poziomach szczegółowości. Poza elementami 
infrastruktury magazynowej bezpośrednio związanymi  
ze składowaniem towarów, Qguar VW uwzględnia w wi-
zualizacji również inne elementy wyposażenia, takie jak: 
linie pakujące, sortowniki, przenośniki, drukarki czy owi-
jarki. Odwzorowanie wszystkich tych elementów wpływa 
na poprawę wizualizacji całego obiektu oraz lepszą ocenę 
sytuacji w wybranym obszarze. Dzięki nowoczesnej, przej-
rzystej i przyjaznej szacie graficznej, praca z systemem jest 
niezwykle efektywna i prosta.

Zalety systemu
•	 zaawansowana wizualizacja struktury magazynu
•	 widoki w formie dwu- i trójwymiarowej, struktura 

typu drzewo
•	 monitoring pracy w dowolnym typie magazynów
•	 zmniejszenie czasu potrzebnego na analizę sytuacji
•	 możliwość definiowania atrybutów towarów i miejsc
•	 synchronizacja danych z systemem Qguar WMS
•	 wpływ na usprawnienie procesów
•	 nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika
•	 dostosowywanie formy graficznej do wymagań klienta 

Zakres funkcjonalny
Qguar VW oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny: 

•	 wizualizacja infrastruktury wewnętrznej magazynów
•	 wizualizacja nośników (np. palet) wraz z zawartością
•	 filtrowanie towarów wg zadanych reguł 
•	 wyszukiwanie nieprawidłowości w rozmieszczeniu towarów 
•	 ocena fragmentacji rozmieszczenia towarów
•	 kreślenie, pomiar i analiza długości tras w magazynach
•	 projektowanie i wizualizacja nowych powierzchni
•	 kontrola jakościowa i ilościowa towaru

Przeznaczenie
Qguar VW to narzędzie, które idealnie wesprze pra-
cę logistyków wykorzystujących systemy Qguar WMS. 
Jest niezależnym branżowo systemem wzbogacającym 
funkcjonalność w zakresie logistyki magazynowania.  
Największy sens jego wykorzystania jest w tych magazynach,  
w których mamy do czynienia z większą rotacyjnością to-
waru, dużym asortymentem oraz w magazynach o dużej 
ilości miejsc magazynowych lub znacznym stopniu zapeł-
nienia miejsc magazynowych. Zarówno w magazynach 
produkcyjnych, dystrybucyjnych, czy w magazynach ope-
ratorów logistycznych sprawdzi się idealnie jako dodatko-
wy element wspomagający szybsze i trafniejsze podejmo-
wanie decyzji. Jest więc doskonałym narzędziem dla osób 
na stanowiskach menedżerskich w pionach logistyki, ale 
również dla osób niezwiązanych bezpośrednio z logisty-
ką operacyjną, które chcą mieć informacje o strukturach 
i zasobach magazynowych w łatwej i przejrzystej formie 
graficznej.
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