forøg lagerets
hastighed, produktivitet &
rentabilitet

Hvordan Produmex WMS
hjælper din virksomhed

Produmex WMS giver mulighed for
smidighed ved at anvende plukkestrategier
fordelt på zoner og ruter.
Ledelsen får realtidsdata, så de kan træffe
hurtigere, bedre og mere sikre beslutninger.

Med Produmex WMS får du en komplet lagerløsning til SAP Business
One, der holder styr på dit lager.
Denne lagerløsning gør det nemt for dig, da hele dit lager bliver digitalt,
hvilket gør det nemmere for medarbejderne at holde styr på opgaverne,
produkterne og lagerstatus.
Produmex WMS er designet til, ikke blot at håndtere in-bound og outbound logistiske funktioner og interne lagerprocesser, men også
funktionaliteter, der giver support til distributører og producenter.
GS1 standarder, herunder SSCC, GTIN, GLN samt EAN-stregkoder
understøttes i lagersystemet.
Med Produmex WMS bliver reduceringen af papirarbejde, datafejl samt
forældet inventar noget, der kan mærkes, og der vil være et øget
overskud med FEFO lagerprincip.

Produmex WMS er udstyret med
dynamiske rapporter der hele tiden giver
overblikket over åbne/aktuelle ordrer,
flytninger, opfyldning, pluklister m.v.
I kommer til at mærke en reducering af
returvarer og lavere antal af kundekreditter.
Det bliver muligt for jer at møde BRC og
FDA revisionskravet om begrænset
sporbarhed på 4 timer.
Produmex WMS hjælper til at sikre korrekt
forsendelse af produkter og øget
kundetilfredshed.

Nøgle fordele
ØGET PRODUKTIVITET

BEDRE OVERBLIK

STRØMLIN LAGERTRANSAKTIONER MED
EN STREGKODESCANNER

REDUCER LAGER OG DRIFTOMKOSTNINGERNE

En scanner er 10 gange hurtigere end
manuelle transaktioner.

Få strømlinet lagerdriften, øg
synligheden og afstem varelageret med
kundeefterspørgslen og se, hvordan
omkostningerne bliver reduceret.

FORBEDRET
NØJAGTIGHED

FORBEDR KUNDETILFREDSHEDEN
Forbedr sporbarheden og support af GS1
standarder kombineret med SSCC sporing gør
dig i stand til at møde dine kunders krav.

FÅ EN HØJERE NØJAGTIGHED MED EN
STREGKODESCANNER
Nem ekspedition af batch-og-serietransaktioner kombineret med et
fleksibelt lager, zone og lokationsstyring,
hjælper med at opnå næsten 100%
nøjagtighed af lagerbeholdningen, både for
mængde og for lokalitet.

REALTIDSDATA
FÅ SYNLIGHED OG SPORBARHED MED EN
KOMPLET REALTIDS INTEGRATION
En realtidsversion af lagerbeholdningen
holder omkostningerne nede, og øger
kundetilfredsheden. Du skal aldrig igen gætte,
om du har den rette mængde på lageret, eller
hvor det er lokaliseret.

TILPASNING TIL
JERES BEHOV
HURIGT OG NEMT AT TILPASSE TIL DINE
DATA OG PROCESSER
Med de velkendte Boyum værktøjer kan du
hurtigt tilpasse skærme, labels og
ekspeditionen på lageret til at håndtere
specifikke krav.

AFPRØVET IMPLEMENTERINGSMETODE
Bedre dokumentation, træningsvideoer og
support gør, at du hurtigt er i gang med at
anvende Produmex WMS.

BitPeople har udført mere end 200 implementeringer i Norden, og det gør os til
Skandinaviens største SAP Business One hus.
For os handler det om at være i stand til at give den bedste rådgivning, og at hjælpe vores
kunder med at opnå bedre resultater ved hjælp af SAP Business One og Produmex WMS.

info@bitpeople.com

bitpeople.dk

