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Moduły konfiguracyjne oraz operacyjne
Moduły interfejsów wymiany danych oraz raportowe / ostrzeżeń

Moduł obsługi przyjęcia do  
magazynu (Dostaw  awizowanych)

Moduł obsługi paczek            
niehandlowych /Paczek serwisowych

Moduł wspomagania spedycji

Moduł obsługi sytuacji awaryjnych

Moduł obsługi przyjęcia do 
magazynu (Dostaw  
awizowanych)

Moduł konfekcjonowania
(Prosta obsługa zestawów)

Moduł zarządzania nośnikami 

Moduł operacji cennikowych

Moduł obsługi wydania z 
magazynu (Na podstawie 
zleceń)

Moduł VAS (Co – packing)

Moduł inwentaryzacji

Moduł dokumentów

Moduł obsługi wysyłek

Moduł automatycznego 
uzupełniania zapasu w strefach 
kompletacji

Moduł obsługi zwrotów 
wewnętrznych oraz zewnętrznych

Moduł bramy

Moduł obsługi Cross – docking’u

Moduł przesunięć wewnętrznych

Moduł jednostek magazynowych

Moduł przesyłek kurierskich

Dane stałe o produktach

Konfiguracja organizacji pracy

Konfiguracja fizycznej struktury 
magazynu

Konfiguracja jednostek ładunkowych

Konfiguracja funkcjonalna 
magazynu

Konfiguracja struktury dystrybucji

Konfiguracja składowania jednostek 
magazynowych

Konfiguracja partnerów handlowych

Konfiguracja kompletacji i 
uzupełnienie zapasu

Konfiguracja struktury dystrybucji

Moduły konfiguracyjne

Moduły operacyjne

Moduł alertów
Ostrzeżenia 

dyspozytorskie

Moduł raportów
i  statystyk

Moduł interfejsów 
wymiany danych

ERP, TMS, Automatyką itp.

Moduł WWW
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Obsługa magazynów
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Obsługa przyjęcia (wejścia) towarów do magazynu

▪ Awizacja dostawy

▪ Wpisanie danych kierowcy                                                                                                     
i samochodu

▪ Przyjęcie dokumentowe dostawy

▪ Oczekiwanie na rozładunek                                                                                        
towarów

▪ Przekazanie rozładowanej dostawy                                                                                            
do kontroli

▪ Kontrola i formowanie towarów z dostawy

▪ Zatwierdzanie dostawy przez dyspozytora

▪ Wprowadzanie towarów na miejsca składowania 
w magazynie

▪ Wprowadzanie towarów gabarytowych luzem       
z wejścia, na miejsca docelowego składowania
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Obsługa wydania (wyjścia) towarów z magazynu

▪ Awizacja wydania

▪ Planowanie wydania

▪ Założenie wyjazdu 

▪ Przydzielenie zleceń do wyjazdu

▪ Przekazanie wydania do realizacji

▪ Skompletowanie towarów

▪ Spakowanie towarów

▪ Kontrola wyjścia towarów

▪ Wycofanie z wysyłki

▪ Zwolnienie załadunku

▪ Załadowanie towarów na samochód
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Obsługa procesów wewnątrzmagazynowych

▪ Inwentaryzacja

▪ Rozliczanie braków i nadwyżek

▪ Nadzorowanie procesów przepływu

▪ Edytor jednostek magazynowych

▪ Obsługa numerów seryjnych

▪ Konfekcjonowanie / VAS

▪ Uzupełnienie zapasu (KMD)

▪ Jednostki do wyjaśnienia

▪ Obsługa paczek serwisowych

▪ Przesunięcia produktów

▪ Rejestracja usług

▪ ….
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Dokumenty

▪ PZ – przychód wewnętrzny

▪ WZ – wydanie zewnętrzne

▪ Wyniki kontroli dostawy

▪ Listy załadunkowe

▪ Dokumenty inwentaryzacyjne

▪ Braki i nadwyżki

▪ Wycofanie z wysyłki

▪ PW – przyjęcia wewnętrzne

▪ RW – rozchód wewnętrzny
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System raportowy / Analizy / Dashboardy

▪ Stany produktów

▪ Wyszukiwarka produktów

▪ Stan buforów wewnątrzmagazynowych

▪ Zapełnienie buforów wejścia  – wyjścia

▪ System raportowy


