Όλες οι εργασίες της αποθήκης,
μέσα από το tablet ή το κινητό σας!
Αναβαθμίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας
με μία σύγχρονη mobile λύση που προσφέρει τη
λειτουργικότητα, τον έλεγχο και την ευελιξία που
απαιτεί η διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και
αποθεμάτων.
Με φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας που
δεν απαιτεί αλλαγές ή πολύωρες εκπαιδεύσεις, η
εφαρμογή Soft1 WMS Lite υποστηρίζει έμπρακτα
τους εργαζόμενούς σας τη στιγμή ακριβώς που
μετακινούνται στις εγκαταστάσεις της αποθήκης.
Με το Soft1 WMS Lite, οι χειριστές της αποθήκης
έχουν στο tablet ή το κινητό τους τηλέφωνο
-σε πραγματικό χρόνο- όλα τα εργαλεία και τα
δεδομένα που χρειάζονται για να διεκπεραιώνουν
εύκολα κι αποτελεσματικά όλες τις καθημερινές
τους εργασίες, αποφεύγοντας λάθη, αστοχίες,
παραλείψεις και καθυστερήσεις.

Σε πλήρη διασύνδεση με την κεντρική
μηχανογράφηση της επιχείρησής σας, το Soft1
WMS Lite προσφέρει real-time ενημέρωση και
έλεγχο για τη ροή των εργασιών και την εξέλιξη των
αποθεμάτων σας, βοηθώντας σας να μειώσετε το
κόστος λειτουργίας των αποθηκευτικών σας χώρων
και να ανταποκριθείτε ταχύτερα στα αιτήματα των
πελατών σας.

Αυτοματοποιήστε τις εργασίες της αποθήκης, διασφαλίζοντας
ταχύτητα και ακρίβεια δεδομένων και αποθεμάτων
Τρέξτε όλες τις εργασίες σας μέσα από το tablet ή το κινητό σας,
ενημερώνοντας αυτόματα την κεντρική μηχανογράφηση με όλα τα
δεδομένα και τα παραστατικά της αποθήκης.
Το Soft1 WMS Lite σας επιτρέπει να καταγράφετε όλα τα δεδομένα που
αφορούν τα αποθέματά σας, σαρώνοντας τα είδη καθώς εισέρχονται,
μετακινούνται και εξέρχονται από την αποθήκη σας. Την ίδια στιγμή,
διασυνδέεται εύκολα με ασύρματους εκτυπωτές, για να μπορείτε να
εκδίδετε επί τόπου παραστατικά, ετικέτες και δελτία συσκευασίας.

Διαχείριση Ειδών

Φυσική Απογραφή

Διαχειριστείτε άμεσα όλα τα είδη ή καταχωρήστε νέα
είδη στην αποθήκη σας, ενημερώνοντας αυτόματα τη
λίστα του κεντρικού συστήματος. Εντοπίστε το είδος
που σας ενδιαφέρει με χρήση κωδικού, εναλλακτικού
κωδικού, barcode, παρτίδας και SN.

Καταγράψτε και επαληθεύστε την κατάσταση και τις
ποσότητες των αποθεμάτων των αποθηκευτικών
σας χώρων, καταχωρώντας αυτόματα τα σχετικά
παραστατικά φυσικής απογραφής στην κεντρική
μηχανογράφηση της επιχείρησής σας.

Παραγγελίες πωλήσεων

Picking Αποθήκης

Επεξεργαστείτε τις παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί
στο κεντρικό σύστημα, καταχωρήστε απευθείας μία
νέα παραγγελία ή διεκπεραιώστε εύκολα επιστροφές,
δημιουργώντας τα σχετικά δελτία αποστολής/
παραλαβής.

Πραγματοποιήστε προγραμματισμένες ενδοδιακινήσεις
ειδών μεταξύ των αποθηκευτικών σας χώρων.
Παραλάβετε τα είδη που επιθυμείτε να εισάγετε σε ένα
νέο αποθηκευτικό χώρο, καταχωρώντας απευθείας τα
σχετικά παραστατικά αποθήκης.

Picking Πωλήσεων

Ενδοδιακίνηση

Εντοπίστε και εξυπηρετήστε, μεμονωμένα ή μαζικά,
τις παραγγελίες των πελατών σας. Προβάλλετε τα
είδη και τις ποσότητες που πρέπει να συλλεγούν για
την εκτέλεση της παραγγελίας και εντοπίστε εύκολα
εκκρεμότητες με ανεκτέλεστες ποσότητες.

Μεταφέρετε είδη μεταξύ των υποκαταστημάτων
της επιχείρησής σας, των αποθηκευτικών χώρων
ενός υποκαταστήματος ή ακόμη και των επιμέρους
θέσεων αποθήκευσης, χωρίς λάθη και παραλείψεις,
ενημερώνοντας ταυτόχρονα το κεντρικό σύστημα.

Packing

Έλεγχος Τιμών

Διενεργήστε γρήγορα την πακετοποίηση των ειδών
που έχετε συλλέξει κατά τη διαδικασία του picking.
Σκανάρετε είδη και κιβώτια, ορίστε τις ποσότητες κάθε
κιβωτίου και εκτυπώστε το σχετικό δελτίο με τα στοιχεία
του πελάτη και τα είδη ανά κιβώτιο.

Ελέγξτε και συγκρίνετε τις τιμές των ετικετών των
ειδών της αποθήκης, με τις αναγραφόμενες τιμές
του κεντρικού συστήματος. Ενημερώστε άμεσα τα
στοιχεία ειδών σε περίπτωση εντοπισμού διαφορών και
εκτυπώστε επί τόπου ετικέτες με διορθωμένες τιμές.

Picking & Παραλαβή Αγορών

Ανατροφοδοσία

Παραλάβετε και εξυπηρετήστε παραγγελίες αγορών
που έχουν εισαχθεί στο Soft1. Διενεργήστε και
προγραμματισμένες παραλαβές παραγγελιών από
προμηθευτές, εντοπίζοντας άμεσα τυχόν εκκρεμότητες
ειδών.

Εντοπίστε εύκολα όλα τα είδη με χαμηλές ποσότητες,
πληκτρολογώντας ή σαρώνοντας τον κωδικό τους.
Καταγράψτε τις ανάγκες σας και προχωρήστε στην
αναπλήρωση των αποθεμάτων σας, καταχωρώντας
απευθείας μαζικές παραγγελίες προς προμηθευτές.
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