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Το όραµα

Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυ-
ξη ολοκληρωµένων λύσεων ικανών
να βοηθήσουν την ελληνική επιχεί-
ρηση να εκµεταλλευτεί τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά των mobile τεχνο-
λογιών.

Σήµερα τα πλεονεκτήµατα των
Φορητών Υπολογιστικών Συστηµά-

των (Mobile Computers) και των
Ασύρµατων ∆ικτύων προσφέρουν τη
δυνατότητα να έχουµε τη πληροφο-

ρία µε τρόπο αξιοποιήσιµο, εκεί
όπου την χρειαζόµαστε, µε ακρίβεια

και ασφάλεια.

Οι εφαρµογές µας διατρέχουν όλο
το κύκλωµα των διαδικασιών µιας

επιχείρησης, στην παραγωγή, στην
αποθήκευση, στην πώληση και στην
διανοµή εφαρµόζοντας τους κανό-

νες των σύγχρονων Logistics.

Έτσι η διάθεση την πληροφορίας στο
σωστό χρόνο και τόπο βελτιώνει την

αποδοτικότητα και την ικανότητα
της κάθε επιχείρησης, καθιστώντας

την ευέλικτη και ανταγωνιστική.

Οι εφαρµογές
� Ασύρµατη
∆ιαχείριση Αποθήκης
WMS, Warehouse
Management System

Στην εποχή της νέας οικονο-
µίας είναι καθοριστικής
σηµασίας, για κάθε σύγχρο-
νη επιχείρηση, η αποτελε-
σµατικότητα και η παραγωγι-
κότητα της οργάνωσης του
συστήµατος παραλαβής,
αποθήκευσης και διανοµής
των προϊόντων της.

Η εφαρµογή των χρυσών
κανόνων της αποτελεσµατι-
κής διαχείρισης της εφοδια-
στικής αλυσίδας: το σωστό
προϊόν, στην σωστή ποσότη-
τα, στον σωστό τόπο, στον
σωστό χρόνο, µε χαµηλό
κόστος αποτελούν τους κρί-
σιµους παράγοντες δηµιουρ-
γίας ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήµατος, στην επιχείρηση
που τους ενσωµατώνει στην
καθηµερινή λειτουργία της.

Σ' αυτούς τους στόχους
εστιάζεται και ο προσανατο-
λισµός της Unique Com, µε
το Πληροφοριακό Σύστηµα
Ασύρµατης ∆ιαχείρισης
Αποθηκών, WMS Depo
Version 3.0, που υποστηρίζει
τον έλεγχο και την διαχείρι-
ση όλων των διαδικασιών
της Αποθήκης.

Το Πληροφοριακό Σύστηµα
Ασύρµατης ∆ιαχείρισης WMS
Depo Version 3.0 της Unique
Com, έρχεται να καλύψει το
κενό της Ελληνικής Αγοράς
για µια λύση πρωτοποριακή,
εύχρηστη, ευέλικτη, φιλική
και µε λογικό κόστος, ικανή
να ανταποκριθεί στις ανά-
γκες κάθε τύπου αποθήκης.

Το Πληροφοριακό
Σύστηµα Depo
της Unique Com,

είναι αποτέλεσµα µακρόχρο-
νης προσπάθειας εξειδικευ-
µένων αναλυτών και προ-
γραµµατιστών µε
σηµαντική
εµπειρία στον
σχεδιασµό
πληροφορια-
κών συστηµά-
των αποθηκών,
χρησιµοποιεί τα
διεθνή και καθιε-
ρωµένα πρότυπα της
αγοράς, ενώ υποστη-
ρίζει τις λειτουργίες
διαχείρισης της αποθή-
κης σε πραγµατικό
χρόνο µε την χρήση
ασύρµατης (RF)
τεχνολογίας.

� Οργάνωση Πωλήσεων

Η εφαρµογή Παραγγελιολη-
ψίας είναι σχεδιασµένη για
να αυτοµατοποιεί τη διαδι-
κασία πωλήσεων προσφέρο-
ντας στους πωλητές όλα τα
στοιχεία που συµβάλλουν
στην µεγιστοποίηση της απο-
τελεσµατικότητας.
Απευθύνεται σε εταιρείες µε
οργανωµένα τµήµατα πωλή-
σεων οι οποίες επιθυµούν να
εκσυγχρονίσουν τις παραδο-
σιακές διαδικασίες διαχείρι-
σης της πώλησης στον χώρο
του πελάτη.

Αυξάνει την αποδοτικότη-
τα των τµηµάτων πωλή-
σεων εξαλείφοντας τα

προβλήµατα που
χαρακτηρίζουν τις

παραδοσιακές (χειρόγρα-
φες) διαδικασίες. Ταυτόχρο-
να παρέχει µοναδικά εργα-
λεία στα στελέχη πωλήσεων
µε πλήθος οικονοµικών,
ποσοτικών και ποιοτικών
στοιχείων για πελάτες, είδη,
προσφορές, ανταγωνισµό
κ.λπ τα οποία έχουν διαθέσι-
µα οποιαδήποτε στιγµή σε
οποιοδήποτε χώρο.

Go Mobile
Business now!!!

Είναι σηµαντικό για την απο-
δοτικότερη λειτουργία της
επιχείρησης η αξιοποίηση
των δυνατοτήτων των εφαρ-
µογών που χρησιµοποιούν τα
Φορητά Υπολογιστικά Συστή-
µατα και την Ασύρµατη
Τεχνολογία, στην Πώληση,
στην Παραγγελιοληψία, στη
Φορητή Τιµολόγηση, στη
Παρακολούθηση της Παρα-
γωγής, στη ∆ιαχείριση της
Αποθήκης.
Οι ολοκληρωµένες λύσεις
που προωθεί η Unique Com
επιτρέπουν στην επιχείρηση
να εκµεταλλευτεί τα πλεονε-
κτήµατα των mobile τεχνολο-
γιών ώστε να βελτιώσει τις
επιχειρηµατικές της διαδικα-
σίες καθιστώντας την πιο
ευέλικτη και πιο ανταγωνι-
στική.

� ∆ηµιουργία
Παραστατικών µε
φορητά τερµατικά
Οι παραλαβές ή οι εξαγωγές
εµπορευµάτων που πρέπει να
ελεγχθούν και να καταχωρη-
θούν στα εµπορολογιστικά
συστήµατα (ERP) µπορούν να
αυτοµατοποιηθούν µε την
χρήση φορητών τερµατικών
µε ενσωµατωµένο barcode
scanner. Η λύση αυτή εξασφα-
λίζει καλύτερο έλεγχο των
εµπορευµάτων, ταχύτητα και
µείωση λαθών από τις χρονο-
βόρες πληκτρολογήσεις.

Απογραφές
� Depo Stock Control
Μια λύση Αξιόπιστη, Γρήγορη
και Οικονοµική
Το Depo Stock-Control σχε-
διάστηκε για ανθρώπους
χωρίς ιδιαίτερη εµπειρία σε
εφαρµογές Η/Υ. Η λύση κάνει
χρήση φορητών τερµατικών
µε ενσωµατωµένο barcode
scanner και διατίθεται σε διά-
φορες παραλλαγές προσαρ-
µοζόµενη στις απλές ή σύνθε-
τες ανάγκες µιας απογραφής.
Τα οφέλη της χρήσης συνοψί-
ζονται στην ελαχιστοποίηση
των λαθών από την αναγνώ-
ριση των ειδών, στην ταχύτη-
τα ολοκλήρωσης των απογρα-
φών και την αξιοπιστία του

αποτελέσµατος.


