OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM
ZOPTYMALIZUJ ŁAŃCUCH DOSTAW I USPRAWNIJ PROCESY LOGISTYCZNE W TWOJEJ FIRMIE

Software Solutions

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
DLA WYDAJNOŚCI MAGAZYNÓW
W tak konkurencyjnym otoczeniu, jakim jest dzisiejszy
rynek, przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na
nowe wyzwania logistyczne stawiane im każdego dnia
przez odbiorców ich produktów i usług.
Stale rosnące wymogi klientów w zakresie
szybkości dostaw i standardów obsługi zmuszają do
podejmowania działań zmierzających do usprawnienia
procesu logistycznego. Z tego powodu firmy coraz
częściej sięgają po innowacyjne rozwiązania
oparte na najnowocześniejszych technologiach,
takich jak Internet Rzeczy (IoT) czy rozpoznawanie
i przetwarzanie obrazu, które znacznie odbiegają
technologicznie od standardowych, starszych
systemów. Najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne pozycjonują firmy na czołowych
rynkowych miejscach, sprawiając tym samym, że są
one mocno konkurencyjne.

Chcąc sprostać nowym wymaganiom
i oczekiwaniom rynku, przedsiębiorstwa muszą
wdrażać nowe sposoby organizacji pracy. Obecnie
trudno wyobrazić sobie łańcuch dystrybucyjny,
który funkcjonowałby bez oprogramowania
umożliwiającego jego kompleksową optymalizację
opartą na analizie dużych ilości zmiennych
i różnorodnych danych (tzw. Big Data).
Doskonale znamy te potrzeby, dlatego stale
rozwijamy nasze oprogramowanie Easy, dzięki
któremu Twoja firma uczyni duży krok naprzód,
by bez obaw stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie
przyszłość. Pomożemy Ci zwiększyć wydajność
pracy Twoich magazynów i zakładów produkcyjnych
oraz zapewnić najwyższą jakość i pełną
transparentność wszystkich odbywających się w nich
procesów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

ROZWIĄZANIA
PLATFORMY EASY

Znamy Twoje potrzeby
i wiemy jak je spełnić
Nasza nowa platforma Easy WMS zapewnia
szereg rozwiązań dla realizowanych
w organizacji procesów logistycznych. Twoja
firma może wykorzystać jej zalety do kontroli
i realizacji operacji między innymi takich jak:
składowanie surowców, zaopatrywanie produkcji,
składowanie wyrobów gotowych, kompletacja
i dystrybucja. Dodatkowo istnieje możliwość
analizy łańcucha dostaw poprzez globalny wgląd
w przebieg każdego z jego etapów.
Platforma posiada intuicyjny i przyjazny
dla użytkownika interfejs, a także możliwość
adaptacji wielu jego składników w celu
poprawienia efektywności pracy w Twojej firmie.

WMS dla e-commerce

Multi Carrier Shipping - oprogramowaniedo spedycji

Store Fulfillment
WMS do zarządzania produkcją

Supply Chain Analytics

Marketplaces & Ecommerce Integration

Oprogramowanie dla logistyki 3PL

Zarządzania czasem pracy (LMS)

Slotting Software
Yard Management System (YMS)

Easy WMS to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie operacjami zarówno w magazynach
obsługiwanych manualnie, jak i w obiektach częściowo lub w pełni zautomatyzowanych

SIEĆ POŁĄCZONYCH ROZWIĄZAŃ DLA ŁAŃCUCHA
DOSTAW W TWOJEJ FIRMIE

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU

SYSTEM ZARZĄDZANIA
MAGAZYNEM
Easy WMS to wydajny, wszechstronny, elastyczny i skalowalny
system, który pozwala na efektywne zarządzanie magazynem
obsługiwanym manualnie (za pomocą papierowych
dokumentów lub terminali mobilnych), magazynem
hybrydowym (część manualna i automatyczna) lub w pełni
zautomatyzowanym.
Easy WMS optymalizuje zarządzanie przepływem ładunków
i ich dokumentacją. Umożliwia także śledzenie produktów od
początku do końca w ciągu całego procesu – od momentu
przyjęcia do chwili, w której towar opuszcza magazyn.

» Kontrola stanu magazynowego w czasie rzeczywistym
» Zmniejszenie kosztów logistycznych
» Wzrost pojemności poprzez efektywne wykorzystanie miejsc składowania
» Optymalizacja zadań związanych z manipulacją ładunkami
» Redukcja liczby błędów
» Szybsze przygotowywanie zamówień i zmniejszenie liczby pomyłek przy
pobieraniu artykułów
» Możliwość dostosowania programu do zmieniających się potrzeb i nowych
trendów: e-commerce
» Możliwość prowadzenia wielokanałowej strategii
sprzedaży (tzw. omnichannel)
» Szybki zwrot z inwestycji (od 12 do 18 miesięcy)

Mecalux współpracuje z wiodącymi dostawcami, którzy
poświadczają jakość i niezawodność systemu Easy WMS:

EASY WMS W CHMURZE
» Niższa inwestycja początkowa dzięki
rezygnacji z własnych serwerów.
» Szybsze i łatwiejsze wdrożenie.
» Łatwo dostępne wsparcie techniczne.
Całkowite bezpieczeństwo dzięki Microsoft
Azure.
» Bieżąca aktualizacja oprogramowania.
» Maksymalna dostępność do oprogramowania,
ułatwiająca kontrolę i prowadzenie biznesu.
» Opłaty dostosowane do możliwości każdego
przedsiębiorstwa.

MODUŁY EASY WMS

WMS DLA E-COMMERCE
Wydajna logistyka omnikanałowa. Optymalizacja operacji logistycznych w magazynach sklepów
internetowych, niezależnie od ich wielkości, ilości zamówień przygotowywanych dziennie, czy pojemności.

MULTI CARRIER SHIPPING SOFTWARE - OPROGRAMOWANIE
DO SPEDYCJI
Automatyzacja pakowania, etykietowania i wysyłki zamówień. Koordynacja bezpośredniej
komunikacji między magazynem a firmami spedycyjnymi.

STORE FULFILLMENT
Synchronizacja stanów magazynowych i przesunięć towaru, aby zapewnić
optymalne zarządzanie zapasami między magazynem centralnym a siecią
sklepów stacjonarnych.

WMS DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Pełna identyfikowalność procesów produkcyjnych.
Gwarancja ciągłych dostaw surowców do linii produkcyjnych.

SUPPLY CHAIN ANALYTICS
Analiza ogromnych ilości danych generowanych w magazynie
każdego dnia w celu ułatwienia podejmowania strategicznych
decyzji w oparciu o rzeczywistą wydajność operacji.

MARKETPLACES & ECOMMERCE PLATFORMS
INTEGRATION
Synchronizacja rzeczywistego stanu towaru w magazynie z ofertą
internetową w czasie rzeczywistym. Możliwość automatycznej integracji
Easy WMS z internetowymi platformami handlowymi (np.: Amazon
i eBay) i oprogramowaniem sklepów internetowych (np. PrestaShop).

OPROGRAMOWANIE DLA LOGISTYKI 3PL
Zarządzanie rozliczeniami między operatorem 3PL a jego klientami.
Składanie zamówień, zlecanie spersonalizowanych wysyłek i raportowanie
stanu zapasów za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępu.

SYSTEM ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY - LMS
(LABOR MANAGEMENT SYSTEM)
Maksymalizacja wydajności operatorów. Obiektywny pomiar efektywności
operatorów i wskazywanie możliwości jej poprawy.

SLOTTING SOFTWARE
Automatyzacja zarządzania lokalizacjami w magazynie. Określenie optymalnej lokalizacji
dla każdej referencji lub pozycji asortymentowej (SKU) na podstawie zestawu reguł i kryteriów
określonych przez kierownika ds. logistyki, również na podstawie danych dotyczących
historycznego, obecnego i prognozowanego poziomu popytu.

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
Nadzór nad ruchem ciężarówek na placu manewrowym magazynu lub centrum
dystrybucyjnego. Optymalizacja operacji w dokach załadunkowych w celu poprawy obiegu
pojazdów i uniknięcia wąskich gardeł przy przyjęciach i wydaniach ładunków.

OPROGRAMOWANIE
MECALUXU
ZARZĄDZA PONAD
1000 MAGAZYNÓW

Branża
motoryzacyjna

Branża
farmaceutyczna

“

Największą zaletą Easy WMS jest
łatwość i intuicyjność obsługi.
Operatorzy muszą jedynie postępować
krok po kroku zgodnie ze wskazówkami
systemu, aby szybko i bezpiecznie
wykonać zadania.
James Hansen
Wiceprezes Wykonawczy firmy
Yamazen (USA)

Branża
spożywcza

Handel detaliczny /
Branża e-commerce

“

Easy WMS wzmocnił rozwój naszej firmy.
Nasza wydajność wzrosła o 30%, ponieważ
nie zwiększając zatrudnienia jesteśmy
w stanie zrealizować większą ilość zamówień.
Jesús García
Kierownik Działu Części
Zamiennych w firmie Motos Bordoy
(Hiszpania)

Logistyka 3PL

“

Dzięki temu, że Easy WMS działa
w trybie SaaS nie musimy się martwić
o obsługę serwera
i możemy skoncentrować się na
naszej działalności.
Anthony Le Fur
Dyrektor SurDiscount
(Francja)

Produkcja

Zapoznaj się z wdrożonymi przez nas rozwiązaniami na stronie internetowej mecalux.pl/realizacje

Branża elektroniczna

WYZWANIE:
MAKSYMALNA
EFEKTYWNOŚĆ
ŁAŃCUCHA DOSTAW

lat doświadczenia
w projektowaniu
magazynów

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.
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