WMS One
ניהול מחסנים
ממוחשב בSAP-

 WMSניהול מחסנים משולב בSAP Business One -

מערכת אחת ,בסיס נתונים אחד ,ללא צורך בממשקים
תאור מערכת WMS ONE

מערכת  ,WMS Oneמבית  ,Menahel4Uמספקת פתרון כולל מקצה לקצה לניהול מחסנים
) .(Warehouse Management Systemהמערכת מאפשרת למחשב את כלל תהליכי הלוגיסטיקה של הארגון,
הכוללים קליטה של פריטים במחסן ,ליקוט ואריזה של משלוחים ,ספירות מלאי וריענוני מלאי.
מערכת  WMS Oneמשולבת באופן מלא במערכת ה ERP-הארגונית  ,SAP Business Oneללא צורך
בממשקים מיותרים ביניהן .היא מציעה יכולת הפעלה פשוטה ואינטואיטיבית ,ומאפשרת ניצול מלא ואופטימילי
של מודול המלאי ,הרכש והמכירות הפועל במערכת ה.ERP-

המערכת מאפשרת לכל הגורמים בשרשרת האספקה הארגונית ,מתוך רצפת המחסן ומחוץ לה ,לדעת בזמן
אמת ומכל מקום את מצב המלאים האמיתי של הארגון.

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר
פקס03-6479276 :
טלפון03-6478489 :

www.sapbusinessone.co.il

ניהול מחסנים WMS

ניהול מקצה לקצה של רצפת המחסן
פתרון מלא וכולל לניהול רצפת המחסן המשולב באופן מלא בSAP Business One -

יתרונות מערכת WMS One

אופן ניהול המחסן נחשב נקודת תורפה בארגונים רבים ,יעד לשיפור תהליכים ,להתייעלות וצמצום הוצאות.
מערכת  WMS Oneמאפשרת את המחשוב והאוטומציה של כלל התהליכים במחסן ,והיא מהווה גורם
אסטרטגי בהקמה של שרשרת אספקה יעילה ,זמני ביצוע קצרים ,צמצום טעויות רישום והקלדה ,ניצול
מקסימלי של שטח המחסן ,וצמצום בכוח אדם.
המערכת מאפשרת להוסיף לניהול רצפת המחסן שקיפות ובקרה הנחוצים לניהול יעיל ואפקטיבי שלו.
היבט נוסף הוא יכולת לנתח את היעילות התפעולית של המחסן ,ולקבוע סדרה של מדדים ) (KPI'sוקבלה של
מערכת דוחות לניטור ,בקרה ומעקב אחרי הפעילות במחסן.
כמו כן ,מערכת ה WMS One-ומערכת ה" ERP-רצות" יחד על גבי בסיס נתונים אחד ,כך שנוצרת תמונת
מלאי אחת ואוניברסלית .בדרך זו נוצרת אמת ארגונית אחת במערכות התפעוליות המרכזיות ,ונמנעים הפרשים
במלאים בין מערכת ניהול המחסנים ומערכת ה.ERP-

יכולות מרכזיות
ליקוט הזמנות לקוחות באמצעות יצירת גלי ליקוט לפי לקוח ,פריט או קו הפצה.
חלוקת הסחורה לאריזות ,יצירת רשימת אריזה והדפסת מדבקה לזיהוי.
קבלת סחורה על סמך הזמנות רכש ,פיזור ואחסון באיתורים על פי המלצה.
רענון על פי רמות מלאי ויצירת משימות העברת מלאי מאיתורי אחסנה לאיתורי ליקוט.
קליטת החזרות מלקוחות כולל אפשרות לביצוע בקרת איכות והעברה למחסן תקינים  /סוג ב'  /פסולים.
ספירת מלאי על פי פריט ,אזור ,מחסן וספירה תוך כדי תהליך הליקוט.
הדפסת מדבקות באמצעות המסופון לזיהוי פריט  ,משטח או מטען במחסן.
הפעולות שמבצעים עובדי המחסן במסופון מתעדכנות בזמן אמת במערכת ה.ERP-

אודות Menahel4U
חברת  Menahel4Uהינה החברה המובילה בישראל במתן פתרונות כוללים לעסקים בסביבת SAP Business
 ,Oneהפועלת בשותפות עסקית מלאה עם חברת  SAPכשותף  .International Gold Partnerצוות המומחים

המקצועי שלנו יסייע לכם לאפיין ולהגדיר את התהליכים הלוגיסטיים ,יעזור בבחירת והתאמת הציוד המתאים
וילווה אתכם בתהליך היישום וההטמעה של המערכת לכל אורך הדרך.

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר
פקס03-6479276 :
טלפון03-6478489 :

www.sapbusinessone.co.il

