
L-mobile warehouse ready for SAP - a mobil raktármegoldás
Gyakorlatilag azonnal telepíthető és használható – 12 hónapon belüli megtérülés.

L-MOBILE WAREHOUSE 
READY FOR SAP

Csökkentse raktározási költségeit!

 ▪ Papírmentes leltár
Az L-mobile warehouse segítségével nem kell többé 
leltári számlálólistákat nyomtatnia és a számlált ada-
tokat manuálisan rögzítenie.

 ▪ Hibamentes működés
Vonalkódolvasóval felszerelt mobil eszköz használa-
tával az adatbeviteli hibák nagy része kiküszöbölhető.

 ▪ Csökken a keresési idő
A fontos adatok tetszőleges helyen és időben 
érhetőek el, a raktár vagy üzem bármely pontján.

 ▪ Befektetése gyorsan megtérül
A beruházás gyorsan, egy éven belül megtérül.

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

 ▪ Gyors használatbavétel
Az L-mobile warehouse néhány nap alatt bevezethető, 
és azonnal használható.

 ▪ Nincs utólagos adatrögzítés
A könyvelések végrehajtása a tényleges állapotválto-
zással egy időben történik.

 ▪ Tárhelyes nyilvántartás SAP WM modul 
nélkül
A saját fejlesztésű MM Add-on modulunk segítségével 
MM raktárait is tárhelyesen kezelheti.

http://www.l-mobile.com/hu
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Gördülékeny integráció SAP R3 rendszerekkel – 
SAP felhasználók számára optimalizálva
Az L-mobile warehouse Ready for SAP terméket kifejezetten SAP R3 vállalatirányítási rendszerhez fejlesztettük ki, 

ezért a kész interfészeknek köszönhetően gördülékenyen integrálható a vállalatirányítási rendszerhez, néhány nap alatt 

telepíthető, és szinte azonnal használatba vehető.

Sokéves tapasztalat a logisztika területén
Az L-mobile 2001 óta optimalizálja a raktár, a gyártás, a szerviz, az értékesítés és a kiszállítás üzleti folyamatait. Az opti-

malizáláshoz mobil kiegészítő megoldásokat kínálunk az ERP-rendszerekhez, amelyekkel a terepen dolgozó vagy a cégen 

belül gyakran mozgó munkatársak munkáját egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá lehet tenni. 

Cégünk 2001-es megalakulása óta sikerrel kamatoztatjuk ezeket az ismereteket, így ügyfeleink számára a legoptimálisabb 

folyamatkezelési módokat ajánlhatjuk.

www.l-mobile.com/hu/sap

 ▪ Készletinformáció

 ▪ Átkönyvelés/Átraktározás

 ▪ Áruátvétel

 ▪ Betárolás

 ▪ Transport Order nyugtázása

 ▪ Kiadás gyártásból

 ▪ Bevét gyártásból

 ▪ Műveletjelentés

 ▪ Kiszállítási komissiózás

 ▪ Leltár

 ▪ Tárhelykezelés

 ▪ Polcra helyezés

 ▪ Leltár

 ▪ Eltéréskezelés

 ▪ Tárhelyes készletinformáció

 ▪ Tárhelyes napló

Alapmodulok

MM Add-on kiegészítő modul

MM WM
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