
L-mobile warehouse ready for NAV - mobil adatrögzítés
Szinte azonnal telepíthető és használható – a beruházás 12 hónapon belül megtérül.

L-MOBILE WAREHOUSE
READY FOR NAV

 ▪ Papírmentes munka a raktárban és az   
 üzemi logisztikában 
 Megoldásunk segítségével aktuális raktári információit  
 bármikor elérheti, készletei állapotát pedig bárhonnan  
 figyelemmel kísérheti. A keresési- és bejárási útvonalak  
 optimalizálása mellett készletei átláthatósága javul. 

 ▪ Bármilyen iparágban rugalmasan   
 használható

Az L-mobile warehouse Ready for NAV a 
legkülönbözőbb iparágak számára nyújt megoldást. 
Az Gyártás modullal történő közvetlen kapcsolat 
lehetővé teszi a legfontosabb gyártási folyamatok és 
műveletek adminisztrációját. 

 ▪ Valósidejű adatcsere
Az L-mobile warehouse Ready for NAV közvetlenül  
integrálható az Ön jelenlegi MS Dynamics NAV        
rendszeréhez. Az ERP rendszere ezért mindig valós 
és tényleges adatokkal dolgozhat.

 

 ▪ Összetett folyamatok egyszerű  
 megjelenítése

A felhasználók letisztult képernyőképek segítségével 
egyszerűen áttekinthetik az összes logisztikai folyama-
tot, Az új ERP verziókra történő átállás esetén a verzió 
frissítés zökkenőmentessége garantált. 

 ▪ Nincs több félregépelés és hibás  
 könyvelés 
 Mobil adatrögzítési megoldásunk segítségével a raktári  
 árumozgásokat egyszerűen nyomon követheti,  
 adminisztrálhatja, a hibás adatrögzítés  könnyedén   
 kiküszöbölhető. A kezdeményezett könyvelések azonnal  
 végrehajtódnak a Navisionben. 

 ▪ Költség- és időmegtakarítás
A papíralapú bizonylatok időigényes, duplikált adat-
bevitele mellőzhető, a hosszadalmas keresések 
megszűnnek, a felesleges bejárási útvonalak kizár-

hatóak. A leltárlisták kinyomtatása is feleslegessé válik. 

A mobil raktármegoldások szakértője

https://www.l-mobile.com/hu/
mailto:info%40l-mobile.hu?subject=


Gördülékeny integráció a MS Dynamics NAV-val 

Az L-mobile warehouse Ready for NAV segítségével azonnal elkezdheti a raktári folyamatok optimalizálását. A MS Dyna-

mics NAV SQL-adatbázisából az összes információt valós időben olvassuk ki, és a rögzített adatokat a megfelelő adatbá-

zistáblákba írjuk vissza. Ezt követően a rendszer az adatokat a NAV üzleti logikája szerint könyveli. Intelligens szoftvercso-

magunkkal akár 50%-os hatékonyságnövekedést is elérhet a raktári folyataiban és a gyártásban.

Microsoft Business User Forum partnerség (mbuf)

Microsoft Business User Forum partnereként szoros kapcsolatban állunk a Microsofttal, új termékeiről, szolgáltatási  

stratégiáiról azonnal értesülünk. Ügyfeleink ezért mindig első kézből származó, hiteles és aktuális információkat kapnak 

tőlünk, a fejlesztéseink pedig korszerű és jövőbemutató technológiára épülnek. Azokat a logisztikai folyamatokat, melyeket 

az ERP rendszer összetetten, bonyolultan képez le, azt az L-mobile warehouse Ready for NAV rendszere egyszerűen és 

áttekinthetően jeleníti meg. Mobil adatrögzítési megoldásunk olyan intuitív felhasználó felülettel rendelkezik, amely mindig 

azokat a funkciókat kínálja fel a felhasználó számára, amelyek aktuális munkájához szükségesek. A rendszerünk emellett 

növeli a folyamatbiztonságot, javítja az áttekinthetőséget, és gyorsítja a raktári munkát. A szoftverfrissítési garanciánknak 

köszönhetően az újabb MS Dynamics NAV verziók megjelenését, telepítését követően is zavartalanul végezhetik munká-

jukat a raktárosok. 

www.l-mobile.hu/nav

L-MOBILE WAREHOUSE
READY FOR NAV

 ▪ Árufogadás 

 ▪ Készletinformáció

 ▪ Készlet korrekció Átraktározás

 ▪ Árukiadás

 ▪ Leltár

 ▪ Komissiózás

Alapfunkciók

 ▪ Kiadás gyártásba

 ▪ Bevét gyártásból

 ▪ Utántöltés

 ▪ Göngyöleg kezelése

 ▪ Sorozat-, sarzsszám és variáns kezelés 

 ▪ Címkenyomtatás 

Megoldásunk tetszik Önnek, de nem fedi le az Ön speciális igényeit? 
A mobil szoftvermegoldások területén szakértők vagyunk. Az L-mobile egyedi raktári, logisztikai igények esetén is ideális 

partner. A témához kapcsolódó további információk az alábbi linken érhetők el:

https://www.l-mobile.hu/nav
mailto:info%40l-mobile.hu?subject=
https://www.l-mobile.com/hu/

