Automotive
Mobilní sklad

U

rychlete Vaše interní procesy, snižte chybovost
danou lidským faktorem
a především zvyšte profitabilitu Vaší společnosti při každodenní práci ve
skladu. Přinášíme online řešení
pro řízení Vašeho skladového
hospodářství založené na bezdrátové síti, ručních mobilních

terminálech a čárových kódech.
Mobilní sklad je určený pro provádění většiny skladových operací, kterými jsou disponibilita
zboží na skladě, příjem/výdej
zboží na/ze sklad(u), prodej zboží ze skladu, inventura skladu,
přesuny zboží uvnitř skladu či
meziskladové převody a mnoho dalšího.

C

o můžete od řešení Mobilního skladu očekávat?

Mobilita do skladu
Online připojení k libovolnému
DMS (Dealer Management
System) systému je zajištěno
prostřednictvím bezdrátové

Wi-Fi sítě. Díky tomuto
připojení máte možnost
používat Mobilní sklad
kdekoliv, kde máte pokrytí

tímto signálem. Data se
propisují přímo do DMS
systému, jejich pořízení je tak
mnohem jednodušší a rychlejší.

Pomocí jednoznačné
identifikace zboží čárovými
kódy nebudete mít problém
se záměnou zboží za jiné

a zbavíte se tak jakéhokoliv
ručního přepisování dat
z papíru do systému.

Snížení/zamezení chybovosti
Používáním Mobilního skladu
se výrazně sníží chybovost,
která vzniká při ručním
zadávání dat do systému.

Urychlení Vašich každodenních činností
Zbavte se prohledávání
stovek kódů skladových
položek – náhradních dílů.
Mobilní sklad Vám umožní

rychle a efektivně provádět
skladové operace pomocí
ruční datové čtečky se
snímačem čárových kódů.

Vyskladňování a příprava
servisních zakázek se výrazně
zrychlí a zefektivní.

Vždy aktuální informace v reálném čase
Budete mít tok zboží
a náhradních dílů na Vašich

skladech plně pod kontrolou,
v reálném čase budete moci

pracovat s přesnými, detailními
a stále aktuálními informacemi.

systémem, který Vaše
společnost používá. Tato
možnost dále umožňuje

i snadné a rychlé provádění
budoucích změn v produktu.

Snadné napojení na DMS systém
Díky univerzálnímu rozhraní
lze tento produkt snadno
a rychle integrovat s DMS

J

aké jsou hlavní přínosy Mobilního skladu?

• Jednodušší vytváření příjemek,
výdejek, převodek, inventur
a dalších skladových operací.

• Aktuální a přesná
evidence náhradních dílů.
• Zamezení chybovosti pomocí
jednoznačné identifikace zboží
čárovými kódy.

• Významná úspora času
a zvýšení efektivity práce
zaměstnanců skladu.

• Rychlejší expedice zboží
k zákazníkovi.
• Minimalizace chybovosti
způsobené lidským faktorem.

• Rychlá a pohodlná
práce s přenosným ručním
terminálem.

• Možnost propojení
na jakýkoliv DMS systém.
• Aktuální přehled a kontrola
pohybu zboží na skladě.

U

kázka, jak aplikace vypadá při práci na počítači nebo mobilních zařízeních

Zobrazení řešení na počítači

Zobrazení řešení na telefonu
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