Řešení pro práci s čárovými kódy
AUTOSCAN – 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 například jsou kon-

trola disponibility zboží na skladě, příjem
/ výdej zboží na / ze sklad(u), prodej zboží
ze skladu, inventura skladu, přesuny zboží uvnitř skladu či meziskladové převody.
AUTOSCAN je ideální systém pro práci
s čárovými kódy určený pro servisy a prodejce dílů. Dlouhé pochůzky skladem od
skladovacích polic k počítači a zpět jsou
minulostí, protože většinu úkonů týkajících se zboží lze provést přímo na skladě!

P

roč si vybrat řešení AUTOSCAN – mobilní sklad?

• Úspora drahocenného času:
ať už při naskladňování nebo
při zdlouhavých inventurách.
• Jednoduchá obsluha: není nutné
žádné dlouhé vysvětlování nebo
školení. Například: AUTOSCAN
po naskenování čárového kódu
automaticky otevře potřebné menu
a provede uživatele pracovním
postupem. Ovládání je intuitivní
a obdobné práci s chytrým telefonem.
• Vyšší kvalita, nižší chybovost:
chyby jsou eliminovány díky
definovaným pracovním postupům
a výstrahám, které varují při
nesprávném zadání (např. chybné
umístění nebo chybné množství).

• Mobilita: do DMS systému (dealer
management system) můžete
skenovat a zadávat data kdykoliv
a kdekoliv i bez počítače.
• Spokojenost Vašich zákazníků:
rychlejší zpracování objednávek díky
automatickému přiřazení přijatých
dílů tam, kde jsou potřeba.
• Aktuální data vždy k dispozici:
díky integraci s DMS systémem
získává řešení AUTOSCAN vždy
aktuální data.
• Konec zbytečného papírování:
všechny vychystávací seznamy jsou
vždy dostupné online, odpadá
neekologická práce s tištěnými seznamy.

„Mimořádná úspora času. Na co jsme
dříve potřebovali hodinu, na to nám
teď se čtečkou stačí 20 minut.“
nejčastější zpětná vazba od zákazníků

N

ejdůježitější funkce

• Manipulace s příchozím zbožím:
Stačí naskenovat dodací list nebo
čárový kód na jednom z dílů
dodávky. Případně můžete dodávku
vybrat ručně. V takovém případě
naskenujete kódy na dodávaných
dílech a vytvoříte tak příjmový doklad.
AUTOSCAN zobrazí informace
o dílech, čísla dílů i místo určení.
V systému DMS se automaticky
vytvoří seznam nedodaného
množství za účelem reklamace.
• Naskladňování: Dodávku
můžete buď zaznamenat jedním
kliknutím, nebo vás systém navede
k příslušnému místu uskladnění,
kde můžete každý díl naskladnit
pomocí čtečky. Dodávka se
automaticky zaznamená do DMS.
• Přesuny: Chcete-li nějaký díl
přesunout, stačí pouze naskenovat
kódy starého a nového umístění.

• Aplikace pro mobilní zařízení:
aplikace je optimalizovaná
pro Android, využívá moderní
hardware, čtečky jsou mobilní
a kompatibilní s chytrými telefony.

• Výdej zboží: S touto funkcí můžete
spravovat výdej zboží pro autoservis
a prodej dílů. Vytvoření objednávky
zákazníka, přidání položky nebo
dodávku dílu, to vše provedete
jednoduše skenováním
• Inventura: Stačí naskenovat
čárové kódy na regálech a zboží.
AUTOSCAN vás zprávou
a zvukovou výstrahou upozorní
na chybějící nebo naopak
nadbytečnou položku. Inventura
se stane rychlou a jednoduchou
aktivitou.
• Informace o dílech: Po naskenování
dílu se zobrazí všechny související
informace uložené v DMS (popis,
značka, množství apod.).

• Ověření: Každý pracovník má svůj
jedinečný číselný PIN kód. Různým
uživatelům lze přiřadit různá
oprávnění.
• Podpora prostředí DMS s více
společnostmi a více sklady.
• AUTOSCAN Cloud: Veškeré
zákaznické konfigurace, licence
a uživatelské informace můžete
spravovat centrálně v cloudu.
• Možnost integrace na různé DMS
(dealer management system),
jednoduchá a rychlá integrace
na systém incadea.

• Ruční zadávání: Čárové kódy mohou
být někdy nečitelné. V takovém
případě můžete číslo zadat ručně.
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