Řízení skladu
Řízení skladu Apprise® změní Váš sklad, který byl doposud hlavní nákladovou položkou, ve strategickou
konkurenční výhodu. Naše řešení umožňuje rychle plnit požadavky zákazníků tím, že zajišťuje pružný
a efektivní příjem, uskladňování, alokaci, vychystávání, doplňování a doručování zboží.

Optimální využití prostoru
Flexibilní správa lokalit, zón a skladových míst v jednom
i více skladech dovoluje využít omezené skladové
prostory tím nejlepším způsobem. Vyhradíte-li určité
části skladu specifickým distribučním případům, jako
například čekajícím zásilkám či vrácenému zboží,
budete moci lépe sledovat a řídit pracovní postupy
i zboží. Systém přímého uskladnění urychlí příjem zboží
a umožní rozvrhovat skladové prostory podle typu,
velikosti či rychlosti obratu produktů.

Lepší řízení zásob
Sledování zboží dle čísla šarže či sériového čísla
usnadňuje správu a potvrzování vraceného zboží
a vyřizování opakovaných objednávek jednotlivých
zákazníků. Pružné metody inventury, včetně dílčí
i celkové inventury, dovolí snížit skladové odchylky na
minimum. Díky možnosti ocenění zásob k určitému dni
v reálném čase získáte přehled o nákladech, které tak
budete moci lépe řídit a kontrolovat.

Produktivita a efektivnost
ERP systém Apprise® umožňuje připravovat zboží
k odběru mnoha způsoby, například hromadně či
vyhrazením skladových míst pro rychloobrátkové zboží.
Vyberte si metodu, která Vám pomůže zjednodušit
celý proces přípravy zboží a zároveň přispěje k růstu
produktivity práce a efektivity doručování zboží.
Pokročilé nástroje balení zboží dovolují přidělovat kartony
již při tvorbě výdejky a tím zvyšují účinnost a snižují
přepravní náklady. Vybavíte-li sklad bezdrátovými přístroji
či jinými technologiemi, budete moci zautomatizovat sběr
dat, omezit výskyt chyb a zlepšit přípravu zboží k odběru
i efektivitu práce. Pomocí široké škály měrných jednotek
zoptimalizujete proces nákupu a skladování zboží, stejně
jako jeho přípravu k odběru a prodej. Integrovaná správa
distribučních tras a přepravních podmínek umožňuje
automatický výpočet přepravních nákladů.

Pružné plnění požadavků
zákazníků
Flexibilní měrné jednotky, identifikace GS1-128
pro jednotlivé zákazníky a možnost přidání více
produktových kódů na jednu skladovou položku
Vám pomohou splnit požadavky zákazníků a zvýšit
tak příjmový potenciál. Díky integrovaným funkcím
elektronické výměny dat (EDI) dosáhnete shody
s požadavky velkých obchodních řetězců. Zavedete-li
ve svých skladech systém dynamických tras, nebudete
překvapeni novými požadavky zákazníků na efektivní
doručování zboží. Náš integrovaný systém řízení skladu
obsahuje všechny potřebné nástroje. Apprise ERP však
také umožňuje integraci s řízením skladu od jiného
poskytovatele.

Vysoká přehlednost údajů, efektivita práce a přesné
informace o stavu zásob zajistí optimální fungování
Vašeho skladu. Množství zásob máte pod kontrolou,
ať už se jedná o jejich nadbytek, nedostatek či úbytek.

Řízení skladu Apprise®
>> Řízení jednoho i více skladů a přesuny v rámci
skladu – flexibilita a kontrola
>> Správa lokalit, zón a skladových míst – lepší
využití prostoru
>> Skladová místa pro rychloobrátkové zboží –
hromadná příprava zboží k odběru zajistí
efektivitu práce
>> Blokovaná skladová místa – správa a sledování
vraceného zboží
>> Odkládací plochy – jednodušší správa částečně
vyřízených objednávek a čekajících zásilek
>> Příprava zboží k odběru za pomoci výdejek, etiket
či bezdrátové technologie – výběr z různých
způsobů dle Vašich současných i budoucích potřeb
>> Integrovaná bezdrátová zařízení – automatizace
sběru dat, snížení množství chyb a vyšší
efektivita práce
>> Hromadná příprava zboží k odběru – efektivní
doručování zboží
>> Pokročilé nástroje balení zboží – předběžné
přidělení kartonů zvýší efektivitu a sníží
přepravní náklady
>> Řízení pracovních sil – kontrola nákladů
a produktivity
>> Identifikace GS1-128 – soulad s požadavky
zákazníků, správa zpětných pohledávek a snížení
jejich množství
>> Integrovaná elektronická výměna dat – samostatné
řízení EDI nebo služby zajišťované Apprise
>> Sledování pohybu zboží dle čísla šarže
a sériového čísla – větší možnost sledování
a řízení zásob usnadní vyřizování opakovaných
objednávek a vracení zboží
>> Možnost použití různých měrných jednotek zboží
při jeho nákupu, skladování, přípravě k odběru
a prodeji – účinnější příprava zboží k odběru
a splnění specifických požadavků zákazníků
>> Možnost přidání více produktových kódů na jednu
skladovou položku – větší flexibilita a kontrola
>> Řízené uskladnění – rychlejší příjem zboží
a optimální využití skladových prostor
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>> Systém okamžitého překládání (cross-docking) –
rychlé vyřízení prioritních i zpětných objednávek
přispěje ke zvýšení celkové efektivity
>> Integrovaná správa distribučních tras a přepravních
podmínek – automatický výpočet přepravních
nákladů a snadnější řízení a sledování přepravy zboží
>> Vozový park – lepší příprava zboží k odběru dle
nákladních vozidel či zákaznických tras
>> Rozhraní pro plánování přepravy – bezproblémová
komunikace s běžnými přepravními společnostmi
jako UPS a Federal Express
>> Dynamické trasy – flexibilita a kontrola pomohou
splnit nové požadavky na doručování zboží
zákazníkům
>> Dílčí i celková inventura – přesné informace
o stavu zásob a nástroje pro řešení odchylek
>> Oceňování zásob – přehled o hodnotě zásob
k určitému dni na základě pružných možností
kalkulace nákladů
>> Nákladní listy – precizní řízení zásilek dle
standardů GS1
>> Dodací listy – sledování a řízení pohybu zásilek na
úrovni objednávky
>> Spolehlivé informační systémy – možnost
„rozbalení“ a přístup k informacím v reálném čase
poskytují úplnou kontrolu nad celým skladem
>> Integrace externího systému řízení skladu –
možnost propojení stávajícího řízení skladu
s Apprise ERP pro hladký přenos dat

Apprise zefektivní Váš
dodavatelský řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů,
s nimiž se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají
výrobci, dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení
Apprise Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním
týmem pomůže dosáhnout obchodního úspěchu, stejně
jako mnoha klientům před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.
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