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Power Your Business

Power WMS
Vaša podaljšana
roka v skladišču

Ročni
terminal

Power WMS je integriran sistem za ročne naprave s fizičnim skenerjem črtnih
kod in sistemom Android. Sistem uporabnikom nudi prilagojeno uporabniško
izkušnjo pri upravljanju podatkov in funkcionalnosti sistema ERP Microsoft
Dynamics 365 Business Central in Navision.

Sledenje zaloge
– SSCC

Vodena
opravila

Preprosta
razširljivost

Katere težave izdelek
rešuje in kako?

Razširitev standardne
funkcionalnosti

Razširitev Power WMS je nadgradnja in razširja standardni modul skladiščnega poslovanja
znotraj sistema Dynamics 365 Business Central. Je modularno zasnovana rešitev, zato
omogoča preprosto prilagoditev in razširitev glede na vaše potrebe.

Zapisovanje podatkov
v živo

V ročnih terminalih v skladišču je nameščena aplikacija Android, da lahko skladiščni delavec
zapisuje podatke v sistem brez osebnega računalnika. Aplikacija uporabnika vodi po korakih
in poenostavi celoten proces. Zaradi možnosti konfiguracije različnih profilov v ročnih
terminalih skladiščnik vidi le zanj relevantne podatke in funkcije.

Pohitritev skladiščnih
operacij

Rešitev olajša in pohitri delo ter skladiščnim delavcem daje še dodatne možnosti.
Uskladiščenje in knjiženje prevzema lahko skladiščni delavec opravi na podlagi prevzema
dokumenta Power WMS, fizično preštete in kontrolirane količine artiklov, šarž ter serijskih
številk.

Optimizacija delovnih
procesov

Hiter popis zaloge z ročnim terminalom omogoča preproste in hitre premike med regali ter
vsemi preostalimi skladiščnimi funkcijami. Sistem omogoča optimalno organizacijo
skladišča. Lahko vam svetuje pri uskladiščenju in podpira vodeno komisioniranje.
Pripravljene pakete tako lahko odpremite tudi s skeniranjem transportnih nalepk.

Sledenje zaloge po
logistični enoti – SSCC

Uvedena je možnost sledenja zaloge po logistični enoti (kode SSCC – serial shipment
container code) po standardu GS1. Ob namestitvi namenskih tiskalnikov lahko transportne
nalepke in logistične enote tiskate na različne materiale.

+ Kompatibilnost z
Business Central

+ Komunikacija prek
storitev WEB
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+ Dnevnik klicev
in odgovorov

+ Modularna in
razširljiva zasnova

