
Stany magazynowe online

Wiele jest powodów, aby stany magazynowe online 
wdrożyć we własnym magazynie.

Kompletowanie większej ilości drobniejszych zamówień jest 
dość skomplikowanym i problematycznym procesem. 
Pracownik magazynu musi bowiem za każdym razem 
wyszukać dany towar, skompletować zamówienie i przekazać 
go do strefy pakowania czy wysyłki. Taki mechanizm przy 
dużej ilości zleceń opóźnia znacznie czas realizacji wszystkich 
zamówień, a także skutkuje popełnianiem błędów przy 
kompletacji poszczególnych paczek.

Kiedy zdecydujesz się poprosić o ofertę na stany 
magazynowe online ?

Systemy WMS sluza do zarządzania procesami 
magazynowymi. W takich systemach to nie pracownik 

decyduje co robi, tylko system kieruje go do odpowiednich 
zadan, caly czas nadzorujac ich wykonanie. Zaden nawet 

najlepszy programista nie stworzy takiego systemu w 
tydzien czy miesiac.
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WMS logistyka

Czy wms logistyka można używać na telefonach?

Wbudowane strategie wyboru miejsca składowania, 
pozwalają automatycznie wyznaczyć lokalizację w oparciu 
m.in. o klasę rotacji, datę przydatności, cechy nośnika czy 
inne parametry produktu. System WMS obsługuje ogólnie 
przyjęte standardy wydań towarów(FIFO, FEFO), wydatnie 
wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację 
błędów.

Czy wms logistyka można używać na telefonach?

Rekomendowany program magazyn online zapewnia 
zawsze zgodne stany magazynowe. Wygodne kartoteki 

umożliwiają dołączanie statusów, zdjęć i załączników. 
Używanie programu oznacza sprawne wystawianie 

dokumentów magazynowych.
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Aplikacja magazynowa

Dlaczego aplikacja magazynowa ułatwia pracę w 
magazynie?

Odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilości i stanu 
dostarczanego towaru. Dlatego, aby wykluczyć wszelkie 
nieprawidłowości związane z brakiem lub uszkodzeniem 
towaru w transporcie. Ilość dostarczonego towaru porównuje 
się z ilością zamówionego towaru oraz z ilością wykazaną w 
dokumentach towarzyszących dostawie. Aplikacja 
magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, np. 
VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego 
miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu.

Jak aplikacja magazynowa pomaga w pracy 
magazynu ?

Oprogramowanie Studio VSS.net to system zarządzania 
awizacjami, czyli rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler 

Solution), czyli system informatyczny do zarządzania 
procesami logistycznymi związanymi z 

harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na 
terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu 
umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera 

rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.
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Aplikacja WMS

Kilka argumentów, aby wdrożyć aplikacja wms !

Analiza ABC (metoda ABC, klasyfikacja ABC), polega na 
ocenie wartości danych dóbr przez pryzmat ich udziału w 
wartości całkowitego rocznego ich zużycia. Analiza pozwala 
na ustalenie, które z posiadanych przez przedsiębiorstwo 
dóbr wymagają specjalnych środków z uwagi na ich wysokie 
koszty utrzymania ze szczególnych uwzględnieniem kosztów 
zamrożenia środków obrotowych. Aplikacje WMS można 
uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki 
Internetowej oraz na kolektorach Android. 

Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć aplikacja wms 
w magazynie.

Wskaźnik wykorzystania pojemności składowej magazynu 
określa, czy pojemność składowa, jaka w założeniu powinna 

być wykorzystywana, rzeczywiście jest przeznaczona na 
magazynowanie towarów lub materiałów. Aplikacje WMS 

dostępne są zróżnicowane cenowo. Prosty programu WMS 
wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis 

co do funkcjonalności.
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Oprogramowanie WMS

W jaki sposób oprogramowanie wms elimuje 
powstawanie błędów ?

Odbiór jakościowy może być dokonywany przez 
upoważnionych pracowników sklepu posiadających 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie towaroznawcze. 
Bezkompromisowe oprogramowanie WMS nie będzie tanie, 
ale zapewni funkcjonalność na poziomie jakiego potrzebują 
firmy na wysokim poziomie działalności i organizacji pracy.

Kliknij oprogramowanie wms , aby dowiedzieć się 
więcej.

Wdrożenie systemu WMS w magazynie pozwala na 
wprowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z 

obsługą i realizacją zleceń (zamówień). Szczególnie ważny 
element w sytuacji obsługi sklepów internetowych. Program 

WMS udostępnia i aktualizuje dane o ilości 
przechowywanego towaru w czasie rzeczywistym.
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Dobry program magazynowy

Czy widziałeś już demo dobry program magazynowy 
?

Zespół SoftwareStudio tworzą osoby zajmujące się 
tworzeniem oprogramowania przez okres ponad 5 lat. 
Programiści z takim doświadczeniem są najbardziej cenieni 
na rynku pracy. Są najlepsi dlatego, że ich obecność na rynku 
z jednej strony pozwoliła na zebranie bezcennych 
doświadczeń podczas pracy, a z drugiej nie powoduje tzw. 
wypalenia zawodowego. W zawodzie programisty takie 
wypalenie przychodzi z czasem i powoduje brak świeżości 
spojrzenia na oferowane rozwiązania. 

Ponieważ dobry program magazynowy , dlatego 
powinieneś korzystać z systemu magazynowego 

WMS.net!

Proces magazynowania jest newralgicznym punktem dla 
przedsiębiorstwa. Operacje przemieszczania  towarów w 

magazynie stanowią według różnych autorów prawie 
połowę czasu kompletacji.
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Program do magazynowania towarów

Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo program do 
magazynowania towarów ?

Czy program do magazynowania towaru wymaga 
stosowania emulacji terminala oraz przestarzałego interfejsu 
Windows CE?. WMS Android pozwala wykorzystać 
możliwości urządzeń mobilnych z systemem Android, do 
stworzenia intuicyjnego interfejsu oraz prostego środowiska 
użytkownika w systemie Android. Dzięki temu można 
zredukować czas i koszt szkolenia oraz wprowadzania 
pracowników praktycznie do zera.

Dlatego program do magazynowania towarów 
warto poznać możliwości!

W kwestiach technicznych funkcjonowanie systemu WMS 
opiera się na wprowadzaniu do niego danych z 

dokumentów magazynowych, natomiast same obliczenia 
stanów magazynu dokonują się same, na podstawie 

zarejestrowanych operacji magazynowych. Celem 
nadrzędnym magazynowego systemu informatycznego jest 

dobra organizacja współpracy między wszystkimi 
uczestnikami procesu zachodzącego przy okazji sytuacji 

magazynowania produktu.
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Prosty program magazynowy

Czy masz potrzeby dotyczące prosty program 
magazynowy ?

Przekazanie dostawy do strefy składowania – polega na 
przemieszczeniu gotowych jednostek przeładunkowych z 
towarami do miejsca ich składowania. Prosty program 
magazynowy - to zwykle synonim taniego rozwiązania, gdy 
nie stać nas na profesjonalne, zaawansowane rozwiązanie. 
Jakość kosztuje, ale się opłaca.

Czy czytałeś na temat prosty program magazynowy 
?

Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy 
program magazynowy. Im większym dysponujemy 

magazynem, tym dłuższa jest droga pokonywana przez 
urządzenia oraz pracowników. W efekcie wyższy jest 

ostateczny koszt operacji magazynowych.
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Rozmieszczanie towaru w magazynie

Kliknij rozmieszczanie towaru w magazynie , aby 
dowiedzieć się więcej.

Technologia Voice Picking, czyli technologia głosowa 
pozwala na kompletację zamówienia poprzez wydawanie 
poleceń przez magazynowy system informatyczny i 
przetwarzane ich na komunikat głosowy. Pracownik słyszy 
polecenia w słuchawce, natomiast ich realizację potwierdza 
słownie za pomocą mikrofonu. Program WMS.net wspomaga 
magazyniera w procesie rozmieszczanie towaru w 
magazynie. Wskazuje także miejsca pobrania podczas 
zbiórki, kompletacji.

10 powodów, aby wdrożyć rozmieszczanie towaru w 
magazynie !

Analiza ABC jest przydatnym narzędziem używanym przez 
dział zaopatrzenia, który za jej pomocą wie na jakich 

dobrach należy skoncentrować się ze względu na to, że ich 
dostawy zajmują wysoką pozycję w całkowitej wartości 

zużycia materiałowego oraz całkowitej wielkości obrotów. 
Magazynowy program WMS.net można dostępny jest na 

komputery z przeglądarką Internetową.
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WMS online

Dowiedz się więcej na temat wms online !

Im dłużej trwa poszukiwanie asortymentu w magazynie, tym 
bardziej wydłuża się czas dostawy do odbiorcy, co w 
konsekwencji może prowadzić do jego utraty. Dlatego 
jednym z podstawowych celów logistyki jest zapewnienie 
wysokiego poziomu obsługi klienta.

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy wms 
online odpowiada na Twoje potrzeby?

Metoda stałych miejsc składowania zapewnia stabilizację, 
ponieważ magazynierzy wiedzą, gdzie znajduje się dana 

jednostka składowania. Efektem takiej metody składowania 
jest słabe wykorzystanie strefy magazynowania, zwłaszcza 

dla produktów sezonowych. Metody składowania ad hoc nie 
uwzględniają wszystkie czynniki mające wpływ na 

rozmieszczenie, np.
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WMS.net program magazynowy

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy wms.net 
program magazynowy odpowiada na Twoje 
potrzeby?

Magazyn i rozmieszczenie towarów w magazynie, ma 
kluczowe znaczenie w dostarczeniu towaru. Decyzje 
dotyczące rozmieszczenia asortymentu
w magazynie wpływają na wskaźniki i parametry 
realizowanego w nich procesu
magazynowego. Bowiem prawidłowy sposób rozmieszczania 
zapasów w strefie składowania
powinien zapewnić szybką realizację zamówień, szybkie 
odszukiwanie asortymentu oraz 
- 6-
wysoki stopień wykorzystania miejsc składowania w 
magazynie.

Za pomocą wms.net program magazynowy można 
lepiej organizować pracę w magazynie.

Korzystnym dla wszystkich podmiotów rozwiązaniem, a 
zarazem koncepcją ugruntowaną na rynku, jest 

wykorzystanie etykiety logistycznej oznaczonej symbolem 
GS1. Etykieta ta prezentuje informacje w zestandaryzowanej 

formie, gdzie w części górnej umieszcza się informacje o 
produkcie w dowolnej formie, w częściach środkowej i 

dolnej informacje zawarte są w kodzie kreskowym.
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Programy WMS on-line

Czy programy wms on-line można używać na 
smartphonach?

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe 
dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców. 
Dla przedsiębiorcy niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo, 
pełna dostępność i odpowiednia wydajność 
wykorzystywanego oprogramowania. Dostawca usługi SaaS, 
który dysponuje środkami niezbędnymi do zagwarantowania 
ochrony informacji klienta bardziej zaawansowanymi niż te, 
które posiadają działy IT większości firm.

Jak szybko wdrożyć programy wms on-line w swoim 
magazynie?

Oferowane oprogramowanie WMS wraz ze sprzętem 
stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą 
system zarządzający magazynem. Zarządzanie towarami z 

określoną datą trwałości, poprzez bieżącą kontrolę 
terminów przydatności. Automatyczne przypomnienia o 

zbliżającej się dacie ważności na podstawie ustawionej 
częstotliwości.
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Warehouse management system

Czy warehouse management system jest dostępny na 
Androida?

Moduł Warehouse management system działa w trybie on-
line łącząc się z bazą danych programu ERP (np. SAP, Wapro, 
enova) w wyniku czego pozwala na pełną automatyzację 
wszelkich procesów magazynowych co prowadzi do znacznej 
oszczędności czasu co w efekcie przekłada się na 
zwiększenie wydajności magazynu połączonej z 
równoczesnym zmniejszeniem nakładów na ewidencję usług 
logistycznych.

Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć warehouse 
management system w magazynie.

Technologia operacji magazynowych charakterystyka 
technologicznego procesu magazynowania. Organizacja 
prac magazynowych w przedsiębiorstwie i dostosowanie 

operacji magazynowych do rodzaju magazynów. A także  
poszczególnych ich elementów oraz harmonogramowanie 

operacji magazynowych.
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Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów 
w strefie składowania

Dowiedz się więcej na temat decyzje o doborze 
parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie 
składowania !

Wdrożenie zaawansowanego programu magazynowego w 
przedsiębiorstwie produkcyjnym, pozwala też na eliminację 
wąskich gardeł przy zatowarowaniu linii produkcyjnych. 
Decyzje o doborze parametrów rozmieszczenia zapasów w 
strefie składowania na podstawie zmiennej rotacji danego 
towaru oraz aktualnie przechowywanych zapasach 
asortymentu automatycznie podejmuje system WMS. 
Zarządza on zaopatrzeniem towarów na podstawie analizy 
stanów minimalnych i maksymalnych. 

Dlaczego warto wdrożyć decyzje o doborze 
parametrów rozmieszczenia zapasów w strefie 

składowania w magazynie.

Aby maksymalnie upłynnić pracę oprogramowania dla 
magazynu wysokiego składowania realizuje się zlecenia 

systematycznego uzupełnienie towarów rolkami ze stref o 
niższej dostępności tak by żadne zlecenie nie spowodowało 

dłuższego przestoju np. ze względu na konieczność 
wykorzystania specjalistycznego wózka widłowego.
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Program magazyn

Dlaczego warto wdrożyć program magazyn w 
magazynie.

Szybkie i pozbawione pomyłek wysyłki towarów skracają 
czas obsługi klientów i zwiększają ich zadowolenie. Program 
magazyn
 buduje markę rzetelnego operatora logistycznego. 
Integracja oprogramowania magazynowego z systemem ERP 
może jednak poszczerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i 
polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych 
systemów informatycznych w firmie.

Czy widziałeś już demo program magazyn ?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz centrum dystrybucyjne 
specjalizujące się w szybkiej kompletacji zamówień, czy też 

magazyn pełen palet i skrzyń, potrzebujesz program do 
przyjmowania zleceń. Rozwiązanie pozwolające doświadczyć 

zarówno prawdziwej szybkości, jak i dokładności pracy. 
Dokładność jest niezbędna do zapewnienia klientom 

bezpieczeństwa oraz dbania o ich satysfakcję, a także do 
zarządzania zapasami i materiałami.
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System magazynowy WMS on-line

Skorzystaj z system magazynowy wms on-line , 
naprawdę warto!

Technologia przetwarzania danych w chmurze stanowi 
nieocenioną pomoc w efektywnym zarządzaniu łańcuchem 
logistycznym. Jest skuteczna w integrowaniu wielu procesów, 
umożliwiając zwiększanie zysków. Taki model obliczeniowy w 
zawrotnym tempie zastępuje tradycyjne rozwiązania, dlatego 
system magazynowy WMS.net to rozwiązania dedykowane 
dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. 
Dostępne jest w chmurze prywatnej SoftwareStudio. 
Oprogramowanie magazynowe działa na platformie 
VMware, czyli w zwirtualizowanym środowisku.

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy system 
magazynowy wms on-line odpowiada na Twoje 

potrzeby?

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe 
dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców. 

Dla przedsiębiorcy niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo, 
pełna dostępność i odpowiednia wydajność 

wykorzystywanego oprogramowania. Dostawca usługi SaaS, 
który dysponuje środkami niezbędnymi do 

zagwarantowania ochrony informacji klienta bardziej 
zaawansowanymi niż te, które posiadają działy IT większości 

firm.
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WMS system do magazynu

Czy czytałeś na temat wms system do magazynu ?

Metoda stałych miejsc składowania zapewnia stabilizację, 
ponieważ magazynierzy wiedzą, gdzie znajduje się dana 
jednostka składowania. Efektem takiej metody składowania 
jest słabe wykorzystanie strefy magazynowania, zwłaszcza 
dla produktów sezonowych. Metody składowania ad hoc nie 
uwzględniają wszystkie czynniki mające wpływ na 
rozmieszczenie, np. wagę, powiązania między produktami 
czy rotację.

Aby dowiedzieć się więcej w temacie wms system do 
magazynu kliknij tu.

Producenci dążą do wytwarzania towarów wolnych od wad i 
na odpowiednim poziomie jakości. Zabiegają o uzyskanie 

certyfikatów, które nie tylko nie zwalniają ich z kontroli 
jakości towarów, a wręcz dokładnie precyzują, jak taka 

kontrola ma wyglądać i przebiegać. W systemach 
informatycznych wspomagających zarządzanie lub 

sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba 
szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby 

danych.
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Oprogramowanie magazynowe

Dlaczego oprogramowanie magazynowe 
optymalizuje pracę magazynu?

Partia towaru jest to grupa towarów o tej samej nazwie i o 
tym samym symbolu, w jednakowym opakowaniu lub bez 
opakowań, pochodzących z jednego zakładu produkcyjnego, 
oznaczonych tą samą datą produkcji lub pochodzących z tej 
samej szarży produkcyjnej oraz dostarczonych jednym 
środkiem transportu. Producent programów komputerowych 
oferuje oprogramowanie magazynowe, które może być 
zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek 
magazynowych oraz dokumentów magazynowych.

Czy oprogramowanie magazynowe można używać 
na smartphonach?

Każdy magazyn stanowi jednostkę organizacyjną 
przeznaczoną do przechowywania dóbr materialnych, 

czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach logistycznych. 
Magazyn w chmurze działa w środowisku wirtualnym, np. 
VMWare i udostępniany jest użytkownikom z dowolnego 

miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu.
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System online do obsługi magazynów

Logistyka jest zróżnicowaną branżą, ale czy system 
online do obsługi magazynów odpowiada na Twoje 
potrzeby?

Podczas opracowania interfejsu systemu do obsługi 
magazynów, szczególny nacisk położyliśmy na jego 
intuicyjność i prostotę obsługi. Upraszcza to proces 
wdrożenia pracowników magazynu w nowy system, ale także 
zwiększa efektywność ich pracy. Magazynierzy wyposażeni w 
skanery kodów kreskowych realizują zadania wyłącznie w 
oparciu o polecenia systemu WMS.

Ponieważ mamy w ofercie system online do obsługi 
magazynów to powinieneś się z tym zapoznać.

Czynności w magazynie realizowane są poprzez czytnikowe 
terminale mobile z sememe Android. Skanowanie kodów 

lokalizacji i kodów towarów gwarantuje nam pełna kontrolę 
składowania jak i poprawnego wydania towarów z 

magazynu na podstawie dokumentów zleceń wydania. Wms 
wykorzystuje kody obce z etykiet logistycznych 

towarów/palet, jak również posiada własny generator 
etykiet którymi możemy etykietować towary/palety 

przyjmowane na magazyn.
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Systemy klasy WMS

Dowiedz się jak wdrożyć systemy klasy wms w swoim 
przedsiębiorstwie.

Oczekujesz, że systemy klasy WMS pozwolą na realizację 
celów odmiennych od tych jakie dostępne są w systemach 
klasy ERP. Utrzymanie infrastruktury informatycznej, która 
spełnia potrzeby przedsiębiorstwa, jest w stanie na bieżąco 
się do nich dostosowywać i zwiększać lub ograniczać środki 
oraz moce w zależności od etapu i stopnia rozwoju firmy, to 
duży wydatek, zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Czy czytałeś na temat systemy klasy wms ?

Producent programów komputerowych oferuje 
oprogramowanie zarządzające magazynem, które może być 

zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek 
magazynowych oraz dokumentów magazynowych. Program 

do zarządzania gospodarką magazynową znajdzie 
zastosowanie w każdej firmie, w której działa magazyn.
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Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym rozwiązaniem
Stany magazynowe online.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://magazyn.softwarestudio.com.pl/system-wms/
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