Styrk produktiviteten på
lageret

Hvordan Produmex WMS
hjelper virksomheten din

Produmex WMS fungerer smidig ved hjelp
av plukkestrategier fordelt på zoner og
ruter.
Ledelsen får sanntidsdata som gjør at
beslutninger kan tas raskere, bedre og med
større sikkerhet.

Med Produmex WMS får du en komplett lagerløsning til SAP Business
One. Dette er en digital lagerstyringsløsning, som gjør det lettere for
medarbeiderne dine å ha kontroll på alle oppgaver, produkter og status
på lageret.
Produmex WMS er ikke kun designet for å håndtere in-bound og outbound logistiske funksjoner og interne lagerprosesser, men også funksjonaliteter som gir support til distributører og produsenter. GS1 standarder,
herunder SSCC. GTIN, GLN, samt EAN-strekkoder
understøttes av lagersystemet.
Med Produmex WMS kan du merke en reduksjon i papirarbeid, datafeil og
foreldet inventar, samt en økning i overskuddet med FEFO
lagerprinsipp

Produmex WMS er utstyrt med dynamiske
rapporter som hele tiden gir overblikk over
aktuelle ordrer, oppfylling, plukklister m.m.
En klar og merkbar reduksjon i antall
returvarer og kundekreditter.
Det blir mulig å møte BRC og FDA
revisjonskravet om en sporbarhet på 4
timer.
Produmex WMS sikrer korrekte
forsendelser av produkter og mer fornøyde
kunder

Nøkkelfordeler
ØKT PRODUKTIVITET

BEDRE OVERBLIKK

EFFEKTIVISER LAGERTRANSAKSJONER
MED EN STREKKODESKANNER

REDUSER LAGER- OG DRIFTSOMKOSTNINGER

En skanner er 10 ganger så rask som
manuelle transaksjoner

Effektiviser lagerdriften, øk synligheten og
match varelageret med kundeetterspørselen.
Opplev hvordan kostandene faller

FORBEDRE KUNDETILFREDSHETEN

FORBEDRET
NØYAKTIGHET

Forbedre sporbarheten og support av gs1
standarder, kombinert med sscc sporing blir
du i stand til å møte krav fra kundene.

BLI MER NØYAKTIG MED EN
STREKKODESKANNER
Enkel ekspedisjon at batch- og
serietransaksjoner kombinert med et
fleksibelt lager, zone og lokasjonsstyring
hjelper deg med å oppnå nærmere 100 %
nøyaktighet av lagerbeholdningen, både for
mengde og lokalitet

SANNTIDSDATA

TILPASSET DERES
BEHOV
RASK OG ENKEL TILPASNING TIL DERES
DATA OG PROSESSER
Med de vekjente boyum-verktøyene kan du
raskt tilpasse skjermer, labels og
ekspedisjonen på lageret til å kunne håndtere
spesifikke krav.

SYNLIGHET OG SPORBARHET MED EN
KOMPLETT SANNTIDSINTEGRASJON

DOKUMENTERT
IMPLEMENTERINGSMETODE

En fullt oppdatert versjon av lagerbeholdningen bidrar til å holde kostnadene nede, og
øker kundetilfredsheten. Du unngår feilaktige
anslag av kapasiteten på lageret.

Bedre dokumentasjon, treningsvideoer og
support bidrar til at du raskt kommer i gang
med å bruke Produmex WMS.

BitPeople har gjennomført mer enn 200 implementeringer i Norden. Det gjør oss til
Skandinavias største SAP Business One forhandler.
For oss handler det om å være i stand til å gi den beste rådgivningen, og kunne hjelpe våre
kunder med å oppnå bedre resultater ved hjelp av SAP Business One og Produmex WMS.

salgno@bitpeople.com

bitpeople.no

