EASY WMS EDUCATION

NARZĘDZIE DO SZKOLEŃ W ZAKRESIE LOGISTYKI
Zapewnij przyszłym specjalistom ds. logistyki możliwość szkolenia
z oprogramowania do zarządzania magazynem w warunkach rzeczywistych
Obecnie obsługa systemów komputerowych, takich jak WMS czy terminale mobilne, jest kluczową umiejętnością dla
wszystkich pracowników magazynu, niezależnie od szczebla, jaki zajmują w hierarchii: operatorów kompletujących
zamówienia, magazynierów, kierowników zespołów czy dyrektorów logistyki.
Oprogramowanie Easy WMS Education umożliwia zarówno wykładowcom, jak i studentom, instalację, konfigurację
oraz obsługę oprogramowania magazynowego symulującego rzeczywiste środowisko magazynowe, zarówno
z wykorzystaniem stacji roboczych (komputerów), laptopów lub terminali radiowych. Dzięki temu mogą nadzorować
odbiór towarów, wykonywać wszystkie zadania magazynowe oraz realizować procesy przygotowania i wysyłki zamówień.

Easy WMS Education został stworzony, aby ułatwić
szkolenia z zakresu logistyki, łańcucha dostaw, działań
operacyjnych i zarządzania magazynem:
1

Studentom studiów magisterskich

2

Studentom studiów licencjackich

3

Uczniom szkół średnich

4

Uczestnikom szkoleń zawodowych i doskonalących
z zakresu logistyki i łańcucha dostaw
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Zadbaj o przyszłość
zawodową swoich
uczniów i rozwijaj ich
umiejętności w zakresie
komputerowego
zarządzania magazynem.
Wybierz
Easy WMS!

easywms@mecalux.com

EASY WMS EDUCATION -DOSKONAŁE NARZĘDZIE DO SZKOLENIA Z ZAKRESU LOGISTYKI
Easy WMS Education został zaprojektowany specjalnie dla centrów szkoleniowych z zakresu logistyki.
Oprogramowanie oferuje niezbędne funkcje do nauki zawodów związanych z logistyką i transportem.
Dostępna jest opcja dostarczenia całego niezbędnego sprzętu do sesji szkoleniowych (terminali radiowych,
drukarek etykiet itp.).

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE
PRZYJĘCIA

SKŁADOWANIE

KOMPLETACJA

Easy WMS Education w formie SaaS
• 20 licencji użytkownika

WYSYŁKA

• Przechowywanie danych
• 100% internetowy interfejs użytkownika
• Funkcje Easy WMS Education
(patrz szczegóły na stronie 3)

• Pozyskiwanie i analiza danych logistycznych

WYKUP MIESIĘCZNY
ABONAMENT NA
MODEL SAAS

• Konfiguracja magazynu

• 20 licencji użytkownika

• Konfiguracja serwera SaaS

• Stała opłata miesięczna

WDROŻENIE I URUCHOMIENIE

• Szkolenie i wsparcie we wdrożeniu w magazynie
(koszt dojazdu nie jest wliczony)

DOSTĘPNE OPCJE
• ASYSTENT EASY (W ZESTAWIE)

Umożliwia wizualizację magazynu, zmianę projektu
(regałów, rozmieszczenia obszarów roboczych,
rodzaju nośników ładunków itp.) oraz dostosowanie
interfejsu użytkownika. Dane przestrzenne zostaną
wykorzystane do obliczenia odległości i czasu
przemieszczania.

• TERMINALE CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ ANDROID
ZEBRA TC 20 (CENA NA ZAMÓWIENIE)

Dostawa i konfiguracja

• DRUKARKA ETYKIET GODEX G500
(CENA NA ZAMÓWIENIE)

Solidny terminal, TC20 został zaprojektowany
tak, aby przetrwać w wymagającym środowisku
przemysłowym (co potwierdza pomyślny wynik testów
odporności IP54): ekran dotykowy, wymienna bateria,
zintegrowany skaner kodów kreskowych 1D/2D,
funkcja walkie-talkie, czas działania 10 godzin.

Dostawa i konfiguracja

2 lata gwarancji

Druk termotransferowy. Maksymalna ilość wydruków:
500 etykiet dziennie. Rozdzielczość 203 dpi,
do 127 mm/s. Szerokość druku: 108 mm.

• URZĄDZENIA PICK-TO-LIGHT, KOMPLETACJA
GŁOSOWA (CENA NA ŻYCZENIE)

2 lata gwarancji

OPINIA NASZYCH KLIENTÓW

„Naszym codziennym celem jest zaspokajanie potrzeb firm na naszym terenie. Z tego powodu w naszym
centrum szkoleniowym zainstalowaliśmy te same systemy i urządzenia firmy Mecalux, których nasi klienci
używają we własnych magazynach”.
Ludovic Legrand
Kierownik Działu Szkoleń Startévo
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easywms@mecalux.com

SZCZEGÓŁY STANDARDOWYCH FUNKCJI SYSTEMU EASY WMS EDUCATION
Standardowa konfiguracja Easy WMS pozwala kontrolować pracę tradycyjnego magazynu. Postępując zgodnie
z instrukcjami systemu WMS, operatorzy wykonują operacje za pomocą terminali radiowych.

Identyfikacja produktów w magazynie
· Etykietowanie przy pomocy kodów kreskowych
Ogólna charakterystyka
· Zarządzanie towarem należącym do kilku
właścicieli
· Opcja multisite
· Wielojęzyczny interfejs oprogramowania
· Zarządzanie stanem magazynowym
i zidentyfikowanymi pojemnikami
· Graficzny interfejs użytkownika
Bezpieczeństwo
· Zintegrowane zabezpieczenia
Ogólne dane
· Właściciel
· Artykuły
· Aliasy artykułów
· Zarządzanie partiami lub numerami seryjnymi
· Klasyfikacja ABC
· Typy artykułów
· Rodzaje blokowania pojemników i lokalizacji
· Jakość stanu magazynowego
· Dostawcy
· Przewoźnicy
· Inne: firmy, konta i rodzaje kont
· Powody dostosowania stanu magazynowego
Inwentaryzacja i liczenie
· Zarządzanie lokalizacjami
· Zarządzanie pojemnikami
· Zarządzanie stanem magazynowym
· Graficzny widok magazynu i stanu
magazynowego
· Ręczne liczenie lokalizacji
· Zarządzanie lokalizacjami zagubionych
przedmiotów (Zgubiony & znaleziony)
· Ręczna regulacja stanu magazynowego
· Ręczne przesunięcia w magazynie

mecalux.pl/oprogramowanie

Przyjęcia
· Zarządzanie przychodzącymi zamówieniami
· Zarządzanie przyjęciami
· Przyjęcie produktów nieawizowanych
· Odbiór od dostawcy
· Szybki odbiór identycznych pojemników
· Zwroty
· Odbiór pojemników awizowanych
· Przejścia między magazynami (wcześniejsze
powiadomienie o wysyłce)
· Dokumentacja odbiorcza
· Etykietowanie pojemników
Rozmieszczanie i magazynowanie
· Zarządzanie strategiami i zasadami
rozmieszczania
· Bezpośrednie uzupełnianie miejsc kompletacji
Uzupełnianie
· Ręczne uzupełnianie miejsc kompletacji
Wysyłka
· Zarządzanie zamówieniami
· Konfiguracja zasad alokacji zapasów
· Automatyczne lub ręczne zwalnianie
zamówień
· Kompletacja w formie papierowej
· Kompletacja na zamówienie
· Kompletacja ręczna
· Anulowanie przygotowania zleceń
wyjściowych
· Częściowe zamknięcie zleceń wyjścia

easywms@mecalux.com

Dlaczego warto zaufać Mecalux Software Solutions?
Firma z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku
systemów składowania, 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 40 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.

MECALUX W RAPORCIE
MAGICZNY KWADRANT™
GARTNER® 2021
DLA WMS
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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.

easywms@mecalux.com

