STORE FULFILLMENT

Efektywne zarządzanie stanem magazynowym dla sprawnego
zaopatrywania sklepów stacjonarnych
Moduł Store Fulfillment jest przeznaczony dla firm, które chcą monitorować w czasie rzeczywistym dostępność
towaru w magazynie oraz w sklepach. Ponadto synchronizuje on czynności zaopatrzeniowe w całej sieci
dystrybucji, takie jak kompletacja, uzupełnianie towarów, przesunięcia produktów między sklepami i zwroty.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE MODUŁU STORE FULFILLMENT
Integracja systemu WMS z terminalami POS
Automatyczne uzupełnianie towaru w sklepach na podstawie poziomu zapasów
Generowanie zadań po sprzedaży lub zwrocie w sklepie
Przesunięcia produktów z magazynu do sklepów lub między sklepami
Zarządzanie magazynem typu cash & carry
Sprawna inwentaryzacja w sklepach
Koordynowanie inwentaryzacji przeprowadzanej przez kilka osób
Automatyczne generowanie raportów (m.in. poziom zapasów wg sklepów i zapasy w drodze)

KORZYŚCI MODUŁU STORE FULFILLMENT
Zawsze aktualne informacje o ilości towaru
w magazynie oraz w sklepach

Koordynowanie przesunięć produktów między sklepami

Brak ryzyka niedostępności towaru w sklepach

Sprawne zarządzanie zwrotami

Synchronizacja zadań między magazynem i sklepami

Pełna widoczność (end-to-end) całej sieci dystrybucji
w czasie rzeczywistym
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Store Fulfillment dostosowuje
się do każdego typu sklepu
Sklepy stacjonarne, zlokalizowane
poza magazynem. Jedno centrum
dystrybucyjne zaopatruje jeden lub
kilka sklepów w różnych lokalizacjach
geograficznych. Sklepy są
zaopatrywane towarem dostępnym
w centrum dystrybucyjnym. System
kontroluje zwroty i przesunięcia
produktów pomiędzy sklepami.

Sklep w magazynie, kompletacja
przez klienta. Klienci pobierają
produkty z regałów i płacą przy kasie.
W tym przypadku zapasy sklepu
i magazynu są niezależne.

Sklep w magazynie, kompletacja
przez personel. Klienci zamawiają
produkty przy kasie, a operatorzy
znajdują je w magazynie. Po
dokonaniu sprzedaży system
automatycznie aktualizuje stan
magazynowy.

Dlaczego warto zaufać
Mecalux Software Solutions?
Firma z ponad 50-letnim
doświadczeniem w obszarze
rozwiązań magazynowych
i obecna w ponad 70 krajach.
Ponad 370 inżynierów
zajmujących się wyłącznie
tworzeniem i rozwijaniem
oprogramowania dla
logistyki i łańcucha dostaw.
CUSTOMER

Ponad 1000 instalacji
w 36 krajach zarządzanych
przez oprogramowanie
firmy Mecalux.
Ciągły rozwój i aktualizacja
oprogramowania dzięki
stałym inwestycjom
w badania i rozwój.
Wsparcie techniczne
w wielu językach dostępne
opcjonalnie 24 godziny na
dobę, 365 dni w roku.

Store Fulfillment synchronizuje stan magazynowy oraz przepływy pracy, aby zagwarantować
optymalne zarządzanie zapasami między magazynem centralnym i siecią sklepów stacjonarnych
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Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług opisanych w swoich badaniach,
a także nie doradza potencjalnym użytkownikom wyboru jedynie tych dostawców, którzy
w badaniu uzyskali najwyższe noty lub zostali w inny sposób wyróżnieni. Publikacje badawcze firmy Gartner są oparte na jej opiniach i nie należy ich traktować jako prawdy absolutnej.
W stosunku do niniejszego badania Gartner nie daje – ani w sposób wyraźny, ani w sposób
dorozumiany – gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.
GARTNER i MAGIC QUADRANT jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym
świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

