Warehouse
CRM

Οριζόντιες Λύσεις για την επιχείρηση σας
O N

L I N E

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Η Mycon δημιούργησε ένα WMS (Warehouse Management System), για την
αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης σας. Με την εφαρμογή My Warehouse
επιτυγχάνεται την άμεση και ασφαλή διακίνηση των αποθεμάτων σας.
Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα να οργανώσετε και να διαχειριστείτε την
αποθήκη σας, με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

Διαχειριστείτε
Φυσικές Απογραφές Αποθεμάτων
Παραγγελίες Πελατών
Παραλαβές & Επιστροφές
Picking Παραγγελιών
Ενδοδιακινήσεις αποθεμάτων

Warehouse
Ευέλικτη λύση για τις
ανάγκες της επιχείρησης σας
Ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τεράστια εμπειρία της
Mycon, το My Warehouse διασφαλίζει την ομαλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
της αποθήκης σας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη σε όλα τα στάδια διακίνησης των
αποθεμάτων σας.

CRM

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ: Οχυρώστε την επιχείρηση σας με επιπλέον δυνατότητες και στρατηγικά
πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ:

Δώσετε το πλεονέκτημα στους συνεργάτες σας να διαχειρίζονται άμεσα, εύκολα
και γρήγορα τις καθημερινές τους διαδικασίες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύνθετες αναζητήσεις δεδομένων.

. ΝΕΤ
Επικοινωνία με Microsoft SQL Server.
Περιβάλλον (Multi-tasking & multi-threaded).
On line λειτουργία με ERP συστήματα με χρήση
ασύρματων δικτύων και ασύρματων τερματικών.

Ορισμός προκαθορισμένων τιμών σε πεδία για
μείωση καταχωρήσεων από το χειριστή.
Δικαιώματα τόσο σε επίπεδο χρήστη όσο και σε
επίπεδο διαδικασιών.
Δυνατότητα μαζικών ενημερώσεων για εύκολες
αλλαγές παραμετρικών στοιχείων σε back office.
Δημιουργία σύνθετων εκτυπωτικών με τον report
wizard σε back office.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εφαρμογή Barcoding σε όλες τις λειτουργίες της
εφαρμογής.
Διαχείριση αποθεμάτων εμπορευμάτων ,πρώτων
υλών, ημιετοίμων και ετοίμων.
Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων.
Διαχείριση αποθεμάτων ανά χρώμα – μέγεθος.

ΟΦΕΛΗ
Αύξηση της παραγωγικότητας & της άμεσης
εξυπηρέτησης των πελατών σας.
Εξάλειψη των λαθών.

Διαχείριση αποθεμάτων κατά S.N. (Serial Number).

Ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαδικασιών
διαχείρισης των αποθεμάτων σας.

Διαχείριση ιχνηλασιμότητας αποθεμάτων (Παρτίδες
με ημερομηνίες παραγωγής και ημερομηνίες λήξης).

Εξοικονόμηση χρόνου λόγω μείωσης των
διαδικασιών.

Διαμόρφωση οθονών ανά χρήστη.

Μείωση του λειτουργικού κόστους.
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