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L-mobile WMS - intelligens raktárkezelés
Gyorsan telepíthető és használható - 12 hónapon belüli megtérülés

Csökkentse drasztikusan raktározási költségeit

 ▪ Leltár készletzárolás nélkül
Az L-mobile WMS segítségével a napi üzletmenet 
mellett leltározhat.

 ▪ Retrográd könyvelés
Ennek az automatizációnak köszönhetően 
mellőzhető a kézi adatrögzítés.

 ▪ Útvonal-optimalizálás
A felesleges kiszedési- és betárolási útvonalak szá-
ma radikálisan csökken.

 ▪ Valós idejű készletadatok 
Az azonnali és ellenőrzött könyvelésnek 
köszönhetően a logikai és fizikai készletadatok min-
dig megegyeznek.

 ▪ Egységes kontrolling
A raktárkihasználtság adatai egyszerűen áttekinthetők.

 ▪ A duplikációk elkerülhetők
Az L-mobile WMS könnyen illeszthető a külső rendsze-
rekhez, az adatokat elég egyszer megadni.

 ▪ Pontos adatrögzítés
A legmodernebb Auto-ID technológiák segítségével a 
kézi adatbevitel mellőzhető.

 ▪ Gyors megtérülés
Az L-mobile WMS-rendszer bevezetés gyorsan, 
jellemzően egy éven belül megtérül.
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A raktári folyamatok optimalizálásának legjobb 

Az L-mobile WMS termékünket közepes méretű cégek számára fejlesztettük ki, ahol a rendszerünkkel akár 50%-os haté-

konyságnövekedés is elérhető. Gyorsan bevezethető, egyedi igények esetén is könnyen testreszabható.

Ideális közepes vállalatok számára - ROI 12 hónapon belül
Az L-mobile WMS ideális eszköz a raktár optimalizálására, különösen a közepes vállalatok számára. A standard csomag

az alábbi funkciókat tartalmazza:

Desktop Mobil

 ▪ Fix tárhelykezelés

 ▪ Kaotikus tárhelykezelés

 ▪ Útvonal-optimalizálás

 ▪ Áruátvétel

 ▪ Cikk leírás

 ▪ Készletinformáció

 ▪ Tárhelykezelés  

 ▪ Anyagkikészítés

 ▪ Készletkorrekció

 ▪ Leltárlisták létrehozása

 ▪ Leltáradminisztráció

 ▪ Felhasználók kezelése

Desktop Mobil

 ▪ Szabad tárhely ajánlása

 ▪ Áruátvétel

 ▪ Árukiadás

 ▪ Komissiózás

 ▪ Anonim könyvelés

 ▪ Átraktározás

 ▪ Raktárnapló

 ▪ Sarzskezelés

 ▪ Raktárkihasználtság kezelése

 ▪ Grafikus megjelenítőfelület

 ▪ Rendeléskezelés

Funkciók

Megoldásunk nem fedi le tökéletesen az igényeit? Ossza meg velünk egyedi elvárásait, hogy testre szabassuk megoldá-
sunkat!  

Logisztikai tapasztalat 2001 óta
Szakemberei vagyunk a mobil szoftvermegoldásoknak. A raktárlogisztika területén az L-mobile a megfelelő megoldás, 

még az egyedi igények kielégítésére is. A tárhely-optimalizálással kapcsolatos további információ: 

www.l-mobile.com/wms
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