Wyrafinowane i kompleksowe
rozwiązanie do zarządzania
magazynem dla SAP Business One,
zaprojektowane w celu
zwiększenia efektywności
i rentowności w łańcuchu dostaw
poprzez przekształcenie procesów
logistycznych w precyzyjnie
dostrojone operacje.

Produmex WMS

Produmex WMS
Rozwiązanie to obsługuje wiele magazynów i operatorów oraz jest w stanie przetwarzać duże ilości transakcji
przy zachowaniu optymalnej wydajności. Produmex WMS uzupełnia i rozszerza standardową funkcjonalność SAP
Business One w obszarach krytycznych dla operacji logistycznych oraz wspiera operacje produkcyjne w zakresie
produkcji, kompletacji, pakowania i zarządzania zapasami.
Obecnie większość firm jest częścią globalnego łańcucha dostaw, który wymaga szybkości, zwinności,
identyfikowalności i często zgodności. Zarządzanie magazynem zapewnia podstawowe funkcje magazynu,
pozostając jednocześnie elastycznymi.
Siła zarządzania magazynem polega na pełnym pokryciu wymagań. Od prostych procesów transakcyjnych do
obsługi numerów rejestracyjnych po strategie alokacji zapasów ukierunkowane na klienta. Wyrafinowane
zarządzanie atrybutami partii oraz pełna identyfikowalność wstecz i do przodu zapewniana przez Zarządzanie
magazynem z Produmex WMS umożliwia klientom szybkie i łatwe osiągnięcie pełnej zgodności.
Wykorzystaj technologię skanowania kodów kreskowych, aby usprawnić wszystkie transakcje magazynowe.
Zarządzanie magazynem obsługuje wiele magazynów i operatorów, przetwarzając duże ilości transakcji przy
zachowaniu wysokiej wydajności.
Wraz z systemem zarządzania magazynem otrzymujesz również skaner, dzięki któremu staniesz się 10 razy
szybszy niż transakcje ręczne. Przetwarzanie większej liczby transakcji z większą dokładnością zwiększa
produktywność we wszystkich obszarach magazynu.
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Funkcjonalności
Rozszerzenie funkcji
podstawowych SAP Business One

Moduł administracyjny
w SAP Business One

Aplikacja Produmex WMS
w hali produkcyjnej

Zarządzanie partiami
i numerami seryjnymi

Obsługa stref załadunku
i przyjęć i ich typów

Obsługa procesów w oparciu
o dyspozycje z SAP Business
One

Zarządzanie przyjęciami poprzez
procesy kontroli jakości

Wsparcie dla kontenerów,
pojemników i palet

Funkcja kiosku

Obsługa etykiet GS1 i innych

Podział na strefy magazynowe,
regały, półki i lokalizacje
składowania

Aplikacja mobilna na handheld
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Funkcjonalności
Rozszerzenie funkcji podstawowych SAP Business One
Funkcja

SAP Business One

Produmex WMS

Magazyny





Lokalizacje składowania





Rozszerzona struktura magazynu

-



Obsługa partii





Obsługa numerów seryjnych





Równoczesne użycie partii i numerów seryjnych

-



Grupy jednostek miar





Obsługa dat ważności (FEFO)

-



Okresy trwałości

-



Procesy kontroli jakości

-



Zaawansowane atrybuty partii

-



Funkcje planowania magazynu

-



Rezerwacja magazynu na Klienta

-



Obsługa procesów ważenia

-
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Funkcjonalności
Moduł administracyjny w SAP Business One
Produmex WMS posiada moduł administracyjny, który działa zintegrowany ze środowiskiem SAP Business One
i oferuje różne funkcje administracyjne:
Struktura organizacyjna: podstawowa funkcja, w której znajduje się magazyn, jego struktura i wszystkie
parametry eksploatacyjne dla logistyki, oraz zdefiniowane operacje pakowania i kompletacji.
Sprzedaż: operacje logistyczne obsługujące wydania, w tym listy pobrań i zarządzanie opakowaniami.
Zakupy: operacje logistyczne przychodzące
Trasy: definicje tras przebiegu procesów kompletacji
Inwentaryzacja: wewnętrzne operacje logistyczne dotyczące zapasów.
Produkcja: panel administracyjny do kompletacji produkcji i zarządzania operacjami na hali
produkcyjnej.
Raporty: dostęp do określonych raportów operacyjnych, w tym identyfikowalności materiałów, ścieżka
audytu i inwentaryzacja.
Interfejs: moduł EDI Produmex WMS.
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Funkcjonalności
Aplikacja Produmex WMS na hali produkcyjnej

— Przyjęcie zewnętrzne

— Pobrania

— Procesy magazynowe

— Pobranie do produkcji

— Odłożenie towarów

— Pakowanie

— Przesunięcia towarów

— Zwrot zakupów

— Obsługa dostaw

— Cross-docking

— Zwrot sprzedaży

— Przeplanowanie
magazynu

— Przesunięcia na linię / do
gniazda

— Procesy inwentaryzacji

— Przyjęcie z produkcji
— Procesy ważenia
komponentów
— Realizacja produkcji
— Odłożenie towarów
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