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EMPOWERING THE WMS

Η Connectline, για περισσότερα από 20 χρόνια, δραστηριοποιείται
µε επιτυχία στο χώρο της πληροφορικής.
Έχει καθιερωθεί ως ο µεγαλύτερος και ο πλέον αξιόπιστος Συνεργάτης
της SoftOne, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης
και υλοποίησης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων.
Kατανοώντας τις αυξηµένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων
και χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις
λογισµικού, για τη σωστή οργάνωση και διαχείριση κάθε είδους αποθήκης
και κέντρου εφοδιασµού (supply & logistics centers).

WMS: η επένδυση που έχει μόνον ανταποδοτικά οφέλη
Οι καθηµερινές προκλήσεις, µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι
οι υπεύθυνοι µίας αποθήκης, είναι πολλαπλές. Το αποτέλεσµα πάντα το ίδιο:
υψηλό κόστος λειτουργίας, πληθώρα εργατοωρών και καταστροφές υλικών.

Εγκαθηστόντας WMS επιτυγχάνετε:

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οργάνωση του αποθηκευτικού χώρου
Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας των παραλαβών
Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών, της φόρτωσης και των αποστολών
Εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων και ανθρώπινων σφαλµάτων
Μείωση του µέσου χρόνου παραµονής των προϊόντων στο ράφι
Μείωση κόστους από ληγµένες παρτίδες
Ελαχιστοποίηση των επιστροφών
Μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης και συντήρησης του αποθηκευτικού κέντρου
Συσκευασία και αποστολή χωρίς λάθη και καθυστερήσεις
Ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των απογραφών
Αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναµικού
Προσαρµοστικότητα στις αιφνίδιες µεταβολές της ζήτησης
Συνεχής και λεπτοµερής πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο

Η προσιτή λύση για όλα
τα μεγέθη αποθηκών
Διαχείριση αποθεμάτων
∆ιαχείριση παραλαβών και απόθεσης
∆ιαχείριση παραγγελιών-πολλαπλοί τρόποι
συλλογής (ανά αποθέτη, είδος, κατηγορία,
παραγγελία, κλπ).
∆ιαδικασίες Cross Docking
∆ιαχείριση διακινήσεων µεταξύ
αποθηκευτικών κέντρων και δυνατότητα
ανατροφοδότησης
∆ιαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών
(παρτίδες, S/N, ηµεροµηνία λήξης,
χρώµα, µέγεθος, κλπ)
∆υνατότητα αναλυτικών
και συνοπτικών απογραφών
Ιχνηλασιµότητα εµπορευµάτων

Διαχείριση εργασιών
Παρακολούθηση ροής εργασιών
Αυτόµατη ανάθεση εργασιών

Υποστήριξη ποιοτικού ελέγχου
∆ιαχείριση επιστροφών/καταστροφών

Reports & Analytics
Reporting για αποτελεσµατικό,
διαχειριστικό και οικονοµικό έλεγχο
προς τη διοίκηση
Πληροφόρηση αποδοτικότητας
ανθρώπινου δυναµικού
Παρακολούθηση αποκλίσεων
και σφαλµάτων
Στατιστικές αναλύσεις

Κλάδοι που υποστηρίζονται
Παραγωγή
E-commerce
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο
Ξενοδοχεία

Πλήρως ενσωματωμένο στο

Η λύση για μεγάλες αποθήκες
H Logistics Vision Suite (LVS) είναι η κορυφαία σουίτα λογισµικού WMS και Logistics της Mantis
η οποία για πολλά χρόνια εξυπηρετεί το Supply Chain Execution µεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών
επιχειρήσεων καθώς και την επιχειρησιακή λειτουργία των περισσότερων 3PLs.
H Connectline, έχοντας πολύχρονη εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, έχει αναπτύξει
ειδικό τµήµα υλοποίησης έργων WMS, µε βασικό πυλώνα το Mantis-LVS. Μπορεί έτσι, να καλύψει
τις απαιτητικές ανάγκες κάθε µεγάλης και σύνθετης αποθήκης.
Η ανοιχτή αρχιτεκτονική της Mantis-LVS επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα
µε τρίτα συστήµατα όπως ERP και MRP.

Η Mantis-LVS περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

Πρόσθετες Λειτουργίες της Mantis-LVS
Bελτιστοποίηση διαδροµών εντός αποθηκευτικού κέντρου
Προβλέψεις ζήτησης
∆έσµευση φορτίου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
Παρακολούθηση τήρησης προδιαγραφών
Παρακολούθηση KPI’s, όπως Number of picks per hour/day, workstation utilization, warehouse filling level
3PL-διαχείριση αλυσίδας εφοδιασµού
Aνατροφοδότηση θέσεων

RFID
Voice Picking

Ολοκληρώνουμε
το WMS σας, με:

Pick to Light
Pick to Cart
Tracing
ERP integration
Προµήθεια hardware
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες οργάνωσης αποθήκης
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