Qguar WMS Pro

Warehouse Management System Professional
Zawiera

Gotowy na

RFID
ADR

Voice
Rozliczenia
logistyczne

Zarządzanie
wózkami

Konfiguracja
interfejsów

Wskaźniki
graficzne

Powiadomienia

Zalety systemu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

redukcja kosztów logistycznych
podniesienie wydajności pracy
uporządkowanie i optymalizacja procesów
ADR w ujęciu SCM
automatyzacja rozliczeń
wskaźniki graficzne
śledzenie partii, nośników magazynowych i dat
monitoring pracy
nowoczesne techniki logistyczne i informatyczne
podniesienie poziomu jakości dostaw
lepsza jakość obsługi klienta
praca w dowolnym typie magazynów
integracja z systemami zewnętrznymi

Przeznaczenie
Qguar WMS Pro to narzędzie wspomagające pracę dowolnie złożonego magazynu, wyposażonego w różnorodną gamę urządzeń
magazynowych. Dedykowane przede wszystkim do magazynów
o bardzo dużej ilości towarów oraz dużej ilości operacji magazynowych. W magazynach logistycznych pozwala m.in. na równoczesne
zarządzanie towarem wielu klientów końcowych we wspólnych zasobach magazynowych. Przeznaczenie systemu to przede wszystkim centra dystrybucyjne, magazyny logistyczne oraz rozbudowane zaplecza magazynowe firm produkcyjnych.
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Qguar WMS Pro to system wspomagający obsługę zaawansowanych procesów magazynowych, w różnej wielkości
przedsiębiorstwach. Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania, zarówno w procesach magazynowania towarów własnych, jak i w magazynach usługowych.
Qguar WMS Pro zawiera olbrzymi zestaw specjalizowanych
funkcji, które potrafią sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów. System wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania zarówno z zakresu technik
informatycznych jak i logistycznych. Szeroka możliwość
współpracy z wieloma nowoczesnymi urządzeniami zewnętrznymi stawia produkt w grupie wiodących rozwiązań
na światowym poziomie. Qguar WMS Pro posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji
pracy wózków widłowych. W standardowej wersji WMS
Pro dostępne są również wskaźniki graficzne, system powiadomień o zdarzeniach oraz konfigurator interfejsów
z systemami obcymi. System jest również gotowy do pracy
z zaawansowanymi technologiami jak RFID oraz Voice. Ilość
dotychczasowych użytkowników tego systemu oraz liczne
międzynarodowe instalacje, w tym również rozproszone,
gwarantują najwyższy poziom zgromadzonego doświadczenia.

Zakres funkcjonalny
System oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:
• struktura miejsc magazynowych
• definiowanie parametrów logistycznych artykułów
• zlecenia do dostawców i przyjęcia magazynowe
• kontrola jakościowa i ilościowa towaru w dostawie
• automatyczna identyfikacja (AI), obsługa GS1
• automatyczny lub manualny przydział lokacji
• zamówienia od klientów i wysyłki
• zaawansowane kompletacje wysyłek
• crossdocking
• inwentaryzacje
• zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
• zarządzanie partiami i datami przydatności
• śledzenie partii i nośników magazynowych
• bezprzewodowa wymiana danych (RF)
• rozliczenia logistyczne
• ADR w ujęciu SCM
• zarządzanie wózkami

Przegląd podstawowych cech systemu
Dostawy do magazynu

Automatyczna
identyfikacja (AI)

Tryby pracy

Zarządzanie lokacjami

Partie, statusy jakości,
daty przydatności

Konsolidacja
magazynu

Kompletacje

Opakowania zwrotne

Raportowanie
na klienta

Wysyłki z magazynu

GS1

Pełna customizacja

Inwentaryzacje

Integracja z urządzeniami
zewnętrzymi

Zarządzanie
wózkami

Technologia RF,
RFID, Voice

Rozliczenia logistyczne

ADR

Przykładowe ekrany WMS Pro

IT dla zarządzania łańcuchem dostaw
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