Warehouse Management System

WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU

KIM JESTEŚMY
Aspekt Sp. z o.o. to zespół wykwalifikowanych
specjalistów — inżynierów, menadżerów i
techników, którzy łączą ekspercką wiedzę
z blisko 20 – letnim doświadczeniem w branży
automatycznej identyfikacji.

REWISTA WMS GLOBAL
Oferta Aspekt obejmuje produkty własne
i wiodących marek na rynku, zapewniając rozwiązania o najwyższym standardzie — takie,
które odpowiadają bieżącym potrzebom
Klienta i przewidują przyszłe.

Projektujemy i wdrażamy kompletne,
niezawodne systemy logistyczne, produkcyjne i handlowe, dzięki którym Klienci
zwiększają swoją przewagę rynkową. Zaufało
nam wiele rozpoznawalnych na świecie firm.
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ATUTY SYSTEMU

R ozbudowana funkcjonalność

•

dedykowana postać systemu

•

podniesie jakości obsługi klienta

•

rozbudowana funkcjonalność

•

integracja z systemami zewnętrznymi

•

redukcja kosztów logistycznych

•

przejrzysty i intuicyjny interfejs

•

uporządkowanie zasobów

•

dostęp do informacji w czasie rzeczywistym

•

podniesienie wydajności pracy

•

generowanie statystyk i raportów

•

optymalizacja procesów dystrybucyjnych

•

ewidencja czasu operacji

•

pełen monitoring łańcucha logistycznego

•

tworzenie rzeczywistej mapy magazynu

•

integracja
AUTO_ID
magazynowej

•

integracje z systemami firm kurierskich

i

automatyki

E fektywne zarządzanie
Wygoda w obsłudze
NIEOGR ANICZONE
MOŻLIWOŚCI
Rewista WMS umożliwia kompleksowe
zarządzanie ruchem produktów w magazynie — od przyjęcia towaru, przez przesunięcia magazynowe i kompletację, po wydanie
i inwentaryzację.
System zapewnia wymierne korzyści użytkowe,
m.in: wzrost wydajności, mniej błędów w operacjach magazynowych, wyższą odporność na
rotację kadr czy redukcję czasu pracy. Wielojęzyczność na poziomie użytkownika umożliwia
łatwe wdrożenie pracowników, którzy nie władają biegle językiem polskim.
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I ntegracja urządzeń peryferyjnych
  S kuteczna optymalizacja kosztów
Trafny dobór narzędzi
A naliza potrzeb
Zakres funkcjonalny Rewista WMS dopasowujemy do specyfiki wymagań przy jednoczesnym
optymalizowaniu procesów. System pozostaje
otwarty na dalszy rozwój i modyfikacje. Dzięki
temu zyskujesz dedykowane rozwiązanie, które
wspiera skalowanie Twojego biznesu.
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TWÓJ MAGAZYN,
TWÓJ SYSTEM
REWISTA

INNOWACYJNA
LOGISTYKA

Rewista to narządzie wspomagające pracę
dowolnie złożonej struktury magazynowej na
poziomie kompleksowej obsługi.

System usprawnia zarządzanie magazynem
o bardzo wysokiej liczbie towarów oraz prowadzonych operacji. Pozwala także na równoczesne zarządzane towarem wielu klientów
końcowych w ramach jednej struktury magazynowej.

Zaawansowane funkcje systemu pozwalają
sprawnie zarządzać procesami logistycznymi
na każdym etapie cyklu magazynowego, od
przyjęcia po wydanie. System może zostać
wdrożony w wersji rozbudowanej lub podstawowej, w zależności od aktualnych potrzeb
klienta.

Przeznaczenie systemu:
•

magazyny logistyczne

•

centra dystrybucyjne

•

rozbudowane zaplecza magazynowe

ZAKRES FUNKCJONALNY
System Rewista oferuje następujący zakres funkcjonalny:
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•

tworzenie rzeczywistej mapy magazynu

•

ewidencja pracy magazynierów

•

hierarchiczny podział struktury magazynu
z dowolną ilością elementów

•

konfiguracja urządzeń mobilnych

•

zarządzanie wszystkimi operacjami magazynowymi (przyjęcie, przesunięcia magazynowe, wydanie, pakowanie, załadunek,
inwentaryzacja)

•

szybki dostęp do informacji o produkcie:
szczegółowe kartoteki produktów

•

kartoteki kontrahentów

•

generowanie statystyk

•

raportowanie

•

optymalizacja ścieżki kompletacji

•

zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

•

kontrola ilościowa i jakościowa towarów

•

opcje szybkiego wyszukiwania (wg indeksów i struktury)
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R E W I STA — A RC H I T E K T U R A
SYSTEMU

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Rewista WMS zbudowany jest z trzech współpracujących ze sobą elementów: serwera, systemu
administracyjnego (Rewista.PC) oraz mobilnego systemu zarządzania operacjami magazynowymi
(Rewista.mobile). Tak zaprojektowana struktura pozwala na szybkie i sprawne zarządzanie magazynem za pośrednictwem nowoczesnych terminali mobilnych.

System Rewista współpracuje ze wszystkimi typami urządzeń, takimi jak:

drukarki etykiet/etykieciarki
Rewista.serwer

Rewista.PC

mobilne drukarki etykiet

Rewista.mobile

sieci WLAN

terminale wózkowe

wagi

terminale mobilne/PDA

tablety przemysłowe

przenośniki automatyczne i linie
sortownicze
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weryfikatory

skanery kodów kreskowych
(ręczne i stacjonarne)

RFID

PC/PC przemysłowe

komunikacja głosowa
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APLIKACJA

PRZEWAGA DZIĘKI LOGISTYCE
Poznaj zalety systemu. Umów się na prezentację: info@rewista.pl
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Aspekt sp. z o.o
ul. Męczenników Oświęcimia 40

biuro@aspekt.net.pl

info@rewista.pl

41-922 Radzionków

www.aspekt.net.pl

www.rewista.pl

tel. (+48) 32 388-08-80

