
WMS - Správa skladů
Všechny vstupy a výstupy jsou pod
kontrolou. Od skladu po procesy.

Chcete-li splnit očekávání vašich zákazníků spojené s nižšími náklady a kratšími dodacími lhůtami, musíte
být na to připraveni. Automatizací vašich skladových procesů pomocí modulu WMS se zaměříte především
na řízení nákladů, efektivitu, kvalitu a spolehlivost, čímž současně snížíte administrativní zátěž.

Speciálně pro poskytovatele logistických služeb, kteří působí v oblasti manipulace a skladování, dodáváme
modul WMS. Od jednoduchých příchozích objednávek po RF skenování, Cross-Docking, celní agendu
a EDI - vše je k dispozici v 3PL Dynamics. Na rozdíl od jiných systémů je zboží v modulu WMS propojeno
přímo se zákazníky a jediným kliknutím myši jsou logistické činnosti s přidanou hodnotou registrovány
a fakturovány.



Podpora celého portfolia skladovací činností
S modulem WMS máte na dosah ruky všechny
základní funkce moderního systému. Řešení WMS
nabízí všechny funkce pro veřejný sklad:
• Vychystávání objednávek: Ať už pracujete

s bezdrátovými snímači čárových kódů,
s hlasovými terminály nebo mechanicky - naše
řešení WMS je vybaveno pro všechny činnos�,
které poskytovatelé logis�ckých služeb používají.

• RF skenování: S modulem pro RF skenování jsou
všechny operace skladu řízeny pomocí skenerů.
Náhled v reálném čase zajišťuje kontrolu všech
logis�ckých procesů.

• Celní správa: Prostřednictvím přímého propojení
mezi naším so�warem WMS a celními systémy lze
snadno a automa�zovaně proclívat zboží vašich
zákazníků.

• Logis�ka s přidanou hodnotou: Všechny logis�cké
ak�vity přinášející hodnotu jsou plánovány
a spravovány ve WMS, a to díky jejich integraci
se skenovacími procesy. Fakturace těchto ak�vit
probíhá jednoduchým s�sknu�m tlačítka.

• Integrace na váhy: Zaregistrujte správné váhy
zboží v systému WMS pomocí rozhraní
na standardní nebo závěsné váhy s pomocí
skenerů nebo dotykových obrazovek.

• Cross-docking: Převod přijatého zboží přímo
na odesílané zboží a jeho umístění pomocí
skenování na správné skladové lokaci typu cross-
dock.

• Sledování a zpětné sledování: Každý pohyb zboží,
dávek, šarží, palet nebo krabic ve skladu
je registrován a je transparentní pouhým jedním
kliknu�m příslušného tlačítka.

• Kontrola kvality: Propojení bezdrátových
terminálů nebo tabletů se systémem WMS
umožňuje kontrolovat kvalitu zboží v každé fázi
logis�ckého procesu. Výsledky kontroly kvality
jsou spojeny s příslušným zbožím, výrobky,
dávkami nebo šaržemi v systému WMS.

• Tisk š�tků: Navrhněte š�tky SSCC tak, jak
je požadují vaši zákazníci. Š�tky můžete
definovat a �sknout podle zboží, zákazníků
a dodacích adres.

• Zákaznický portál: Umožněte svým
zákazníkům přístup ke svému webovému
portálu, aby si mohli zkontrolovat informace
o objednávkách, fakturách, zboží na vstupu
nebo na výstupu (na úrovni rozlišení zboží /
šarže) a změnách na skladě.

• EDI: Prostřednictvím našich konektorů
nabízíme hned několik standardních rozhraní.

WMS a fakturace
WMS se jednoduše integruje s finančním řízením
v Dynamics 365 Business Central, což znamená,
že veškeré skladové činnosti zákazníka jsou
registrovány a fakturovány okamžitě a bez
námahy. Díky tomu máte přehled o vaší finanční
situaci v reálném čase, včetně nevyřízených faktur.

Informace o řízení ve WMS
Měřit znamená vědět. Proto naše úplné řešení pro
dodavatele logistiky pokrývá všechny potřebné
formáty sestav. Od jednoduchého seznamu
o zboží na skladě až po kompletní dashboard
s nejdůležitějšími KPI. Protože všechna data jsou
k dispozici v rámci jednoho integrovaného řešení,
získáte jasný přehled o všech vašich obchodních
procesech, což vám umožní místo marných bojů
proti požárům řídit váš business.

Přehled výhod
• Plná sledovatelnost zboží
• Aktuální a důvěryhodné informace o zásilce
• Výrazné snížení chybovosti
• Efektivní řízení podniku
• Nižší náklady
• Vyšší úroveň služeb zákazníkům
• Vysoká spolehlivost

Na základě zkušeností, že jiní poskytovatelé logistických služeb se samostatně pokoušejí znovu a znovu vynalézat kolo,
uzavřeli jsme partnerskou spolupráci s holandskou společností Boltrics a uvádíme na trh jejich standardní řešení
3PL Dynamics pro odvětví logistiky. Jako moderní, mezinárodně působící a certifikovaný partner ERP a CRM řešení vám
pomůžeme zefektivnit interní procesy, snadno vás provedeme implementací vhodných produktů, které budou použity
v souladu s nejmodernějšími trendy v oblastech aplikačních technologií a rádi vám pomůžeme s digitální transformací
a řešením postaveným na cloudových technologiích. Již 30 let pomáháme zlepšovat hospodářský výsledek našich
zákazníků v České a Slovenské republice a u zákazníků v mnoha zemích v Evropě, v Jižní Africe a v USA.

Česká republika - Brno
Šumavská 15, 602 00
TEL +420 541 425 911
EMAIL info@navertica.com

Česká republika - Praha
Na Okraji 335/42, 162 00
TEL +420 541 425 911
EMAIL praha@navertica.com

Slovensko - Bratislava
Bohrova 1, 851 01
TEL +421 268 206 200
EMAIL bratislava@navertica.com

Jižní Afrika - Sandton
29 11th Ave, Rivonia, 2191
TEL +27 11 234 8833
EMAIL sandton@navertica.com


