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Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών
Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία;

Kανόνες Logistics

Στην εποχή της νέας οικονοµίας είναι καθοριστικής
σηµασίας, για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, η αποτελεσµατικότητα και η
παραγωγικότητα της
οργάνωσης του συστήµατος παραλαβής, αποθήκευσης και διανοµής των
προϊόντων της.

ποσότητα, στον σωστό
τόπο, στον σωστό χρόνο,
µε χαµηλό κόστος αποτελούν τους κρίσιµους παράγοντες δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, στην επιχείρηση που
τους ενσωµατώνει στην
καθηµερινή λειτουργία
της.

Η εφαρµογή των χρυσών
κανόνων της αποτελεσµατικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Ο δυναµικός ρόλος της
αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα την καθιστά
τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχή εξέλιξη και ανάπτυξη µιας επιχείρησης.

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

Η εφαρµογή των χρυσών
κανόνων της αποτελεσµατικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας: το
σωστό προϊόν, στην σωστή

Το Πληροφοριακό Σύστηµα
Warehouse Management
System 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 ανάγκες κάθε τύπου
αποθήκης.

Το Πληροφοριακό Σύστηµα WMS Depo Version 3.0 της Unique Com,
είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης προσπάθειας εξειδικευµένων αναλυτών και προγραµµατιστών µε σηµαντική εµπειρία στον σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων αποθηκών, χρησιµοποιεί τα διεθνή και καθιερωµένα πρότυπα της αγοράς, ενώ υποστηρίζει
τις λειτουργίες διαχείρισης της αποθήκης σε πραγµατικό χρόνο µε την χρήση ασύρµατης (RF) τεχνολογίας.

 το σωστό προϊόν,
 στην σωστή ποσότητα,
 στον σωστό τόπο,
 στον σωστό χρόνο και
 µε χαµηλό κόστος
αποτελούν τους κρίσιµους
παράγοντες δηµιουργίας
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, στην επιχείρηση
που τους ενσωµατώνει
στην καθηµερινή λειτουργία της.

Ολοκληρωµένη Λύση από την Unique Com
Ολοκληρωµένες λύσεις Logistics «µε το κλειδί στο χέρι»

Η επιτυχία ενός έργου, εξασφαλίζεται από την µακρόχρονη εµπειρία των στελεχών και των συνεργατών µας σε έργα logistics τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών διοίκησης και παρακολούθησης του έργου όσο και σε επίπεδο τεχνικό.

Η πρόταση της Unique Com σας προσφέρει:
β] Το Λογισµικό του Depo RF
Server που διαχειρίζεται τα
υποπρογράµµατα που αφορούν τους χρήστες πρώτης
γραµµής των RF φορητών
τερµατικών και εκτελούν το
σύνολο των διαδικασιών της
καθηµερινής λειτουργίας
µιας αποθήκης.

Σχεδιασµός
Καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης, ανάλυση αναγκών, χρήση προκαθορισµένων µοντέλων βέλτιστων
πρακτικών, σχεδιασµός της
λύσης για τις ιδιαιτερότητες
της αποθήκης.
Μελέτη και εγκατάσταση
Ασύρµατων Υποδοµών
Το υπάρχον ενσύρµατο
δίκτυο επεκτείνεται µε εξοπλισµό ασύρµατων υποδοµών (Wireless Switch, Access
Points, Access Ports κλπ)
ώστε να υπάρχει πλήρης
κάλυψη ασύρµατης πρόσβασης στους χώρους της Αποθήκης.
Ασύρµατα Φορητά Τερµατικά & Barcode Printers
Η Unique Com συνεργάζεται
µε τους κορυφαίους κατασκευαστές στο mobile
computing και στο barcode
printing και µπορεί να προσφέρει από µια µεγάλη
γκάµα εξοπλισµού για κάθε

είδους εργασίας (VRC/
industrial scanner,
Wearables, PDAs κλπ) και
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος. Η επιλογή του εξοπλισµού γίνεται
πάντα εξασφαλίζοντας την
αξιοπιστία, την εργονοµία
και το χαµηλό κόστος.
Οι αποθηκάριοι εξοπλίζονται
µε Ασύρµατα Φορητά Τερµατικά µε ενσωµατωµένο
Barcode Laser Scanner.
Το Πληροφοριακό Σύστηµα
Ασύρµατης ∆ιαχείρισης
Αποθηκών, WMS Depo
Version 3.0 που περιλαµβάνει:
α] Το Λογισµικό του Depo
Server που αποτελεί την καρδιά της λύσης ενσωµατώνοντας όλα τα υποπρογράµµατα διαχείρισης και ελέγχου
των λειτουργιών της αποθήκης ενώ ολοκληρώνει την
διασύνδεση µε συµπληρωµατικά πληροφοριακά συστήµατα ERP και MRP.

Υποστήριξη στην Εξέλιξη
της Αποθήκης
Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, οι επιχειρησιακοί
πόροι και άλλοι παράγοντες
µπορεί να µην επιτρέπουν
στην επιχείρηση την εφαρµογή όλων των θεµιτών διαδικασιών, αυτοµατισµών και
ελέγχων ή και την υλοποίηση
ενός WMS.
Η σπονδυλωτή δοµή του DEPO
επιτρέπει στην επιχείρηση να
εκµεταλλευτεί τις νέες
τεχνολογίες και τις δυνατότητες του λογισµικού σε ένα
µέρος των διαδικασιών και

Εκπαιδεύσεις
Οι εκπαιδεύσεις προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και γνώσεις των στελεχών της επιχείρησης. Περιλαµβάνουν εκπαίδευση των
χειριστών και των διαχειριστών του DEPO όπως και
εκπαιδεύσεις σχετικά µε τον
εξοπλισµό των ασύρµατων
δικτύων, mobile scanners,
barcode printers κλπ.
Υποστήριξη µετά την
εγκατάσταση
Σε καθηµερινό επίπεδο λειτουργίας της αποθήκης, τα
στελέχη µας είναι στην διάθεση των χρηστών για να
υποστηρίξουν άµεσα στον
χώρο της εγκατάστασης (onsite) ή µέσω αποµακρυσµένης σύνδεσης (on-line). Επίσης τα στελέχη µας είναι
στην διάθεση των ανθρώπων
της αποθήκης στις καθηµερινές δραστηριότητες διεκπεραίωσης των εργασιών τους
αλλά και στις συντηρήσεις,
επισκευές και αναβαθµίσεις
του εξοπλισµού.

να χτίσει σταδιακά την λύση,
αποκοµίζοντας άµεσα
οφέλη. Η Unique Com εξελίσσει και ενσωµατώνει όλες τις
νέες τεχνολογίες στην λύση
της, δίνοντας στην επιχείρηση την δυνατότητα να
εµπλουτίσει και να αναβαθµίζει στο µέλλον την εγκατεστηµένη λύση Depo.

Λειτουργία
της
λύσης
Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών
Η προτεινόµενη λύση ασύρµατης διαχείρισης αποθήκης
Depo της Unique Com καλύπτει όλες τις λειτουργίες διακίνησης εµπορευµάτων & πληροφοριών:

F Π α ρ α λα β ή / R e c e i v i n g
F Α π ό θ εσ η / P ut Away
F Σ υλ λογ ή / P i c k i n g
F Κ ι β ωτ ι ο π ο ί η σ η / Pa c k i n g
F Φό ρτ ω σ η / S h i p p i n g
F ∆ ρ ο µ ολόγ η σ η / R o ut i n g
F Α π ογρ α φ ή / I n ve n t o r y C o n t r o l - C yc l e C o u n t

Οι προτεινόµενες διαδικασίες είναι δοκιµασµένες σε
πλήθος επιτυχηµένων εγκαταστάσεων και σε διαφορετικούς τύπους αποθηκών.
Οι όποιες πολύπλοκες και
απαιτητικές διαδικασίες µιας
αποθήκης µπορούν να παραµετροποιηθούν στο Depo σε
ελάχιστο χρόνο και να καλύψουν σηµερινές αλλά και
µελλοντικές ανάγκες.
Οι προτάσεις µας αποτελούν
µια βάση εκκίνησης. Σε κάθε
περίπτωση η προσαρµογή
στις ιδιαιτερότητες µιας αποθήκης αποτελούν τον κεντρικό άξονα της υλοποίησης.

Εύχρηστο, λειτουργικό και φιλικό
περιβάλλον για τους PC Client χρήστες και τον Administrator

Άλλες λειτουργίες που καλύπτονται από το Depo αφορούν: F τον ποιοτικό έλεγχο,
F την διαχείριση των επιστροφών,
F την αναπλήρωση ραφιών/θέσεων picking,
F τις ανασυσκευασίες,
F την διαχείριση µεικτών & καθαρών παλετών,
F το Cross Docking κλπ.

Oφέλη
της
χρήσης
Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών
...στην Παραλαβή

 100% πιστοποίηση παραλη-

φθέντων κωδικών
 Ενηµερωµένη και ορθή
εικόνα αποθήκης
 Μείωση των ενεργειών για
την παραλαβή εµπορευµάτων
και κατάργηση χειρόγραφων
διαδικασιών
 Μείωση κόστους, ταχύτητα, αύξηση της παραγωγικότητας,

...στην Απόθεση

 Επακριβής γνώση του τι

έχω, που το έχω
 Πραγµατική εικόνα της
αποθήκης
 ∆υναµικοί Αλγόριθµοι Απόθεσης
 Bελτιστοποίηση αποθηκευτικού χώρου
 Ευελιξία στην αναδιοργάνωση της αποθήκης (πχ βάσει
ταχυκινησίας, εποχικότητας)

...στην Εκτέλεση
Παραγγελίας

 Online εικόνα για τον

βαθµό ολοκλήρωσης των
παραγγελιών και των εργασιών συλλογής
 Κατάργηση χειρόγραφων
διαδικασιών και ελέγχων,
βελτιστοποίηση συλλογής
 Αύξηση Παραγωγικότητας
 Με την χρήση του barcode
και των online ελέγχων συλλέγονται οι σωστοί κωδικοί
ειδών
 Πλήρης Ιχνηλασιµότητα
 Ελαχιστοποίηση λαθών
στις παραγγελίες
 Τήρηση διαδικασιών FIFO,
LIFO, FEFO
 Βελτίωση της εξυπηρέτησης
των πελατών

...στην Κιβωτιοποίηση Φόρτωση

 Αυτόµατος έλεγχος κωδικών ειδών και ποσοτήτων στις

παραγγελίες µε real time
scanning
 Αποφυγή λαθών στις φορτώσεις
 Καταγραφή όλων των ενεργειών (τι, πότε, που, ποιος)
και online ενηµέρωση για την
εξέλιξη των διεργασιών

...στην Απογραφή

 Κυκλικές απογραφές βάσει
είδους, κατηγορία ειδών,
θέσης, µέρους αποθήκης και
custom παραµέτρων
 Πραγµατική εικόνα της
αποθήκης
 Αυτοµατοποίηση διαδικασιών
 Μείωση Χρόνου απογραφών
 Μείωση Κόστους απογραφών
 Συστηµατοποίηση και διενέργεια απογραφών πέραν
των περιοδικών
 Αυτόµατη ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των
καταµετρήσεων

Εύχρηστες οθόνες στα RF Φορητά
Τερµατικά και ειδικά σχεδιασµένα
µενού για την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών της Αποθήκης
Μηνύµατα προς τους χρήστες των RF
Φορητών Τερµατικών βοηθούν την
σωστή εκτέλεση της κάθε διαδικασίας.

WMS
Depo
Version
3.0
Γενικά Χαρακτηριστικά του WMS Depo Version 3.0
 Λειτουργία σε πραγµατικό

χρόνο

 Άµεση πληροφόρηση για

όλες τις διαδικασίες και την
κατάσταση της αποθήκης
 Ανοιχτό σύστηµα σε επεκτάσεις και υψηλός βαθµός
παραµετροποίησης για την
γρήγορη προσαρµογή στις
τωρινές και µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης
 Αµφίδροµη επικοινωνία µε
εξωτερικά πληροφοριακά
συστήµατα
 Εκµετάλλευση του barcode
σε όλες τις διαδικασίες
 Υποστήριξη όλων των
τύπων των µονάδων αποθήκευσης (Containers, παλέτες,
κιβώτια, τεµάχια, δοχεία
κλπ)
 Υποστήριξη LOT, SSCC,
Serial Number
 ∆ιαχείριση αποθεµάτων
βάσει FIFO, LIFO, FEFO, ηµεροµηνιών λήξης, παραλλαγών
χρώµατος, µεγέθους,
βάρους, όγκου κλπ.

 Υποστήριξη 3PL
 Υποστήριξη πολλών

κέντρων διανοµής
 ∆υνατότητα δέσµευσης
αποθέµατος από εντολές διαχείρισης του αποθέµατος (πχ
παραγγελίες, ποιοτικό έλεγχο
κλπ)
 Πλήρης διαχείριση απογραφών, κυκλικές απογραφές βάσει θέσεων, ειδών ή
custom παραµέτρων
 ∆ιαχείριση ∆ροµολογίων
 Γραφική Παρακολούθηση
Αποθήκης
Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει και να απεικονίσει την
αποθήκη σε ένα γραφικό
περιβάλλον ώστε να παρακολουθεί σχηµατικά και σε
πραγµατικό χρόνο, όλες τις
εργασίες που υφίστανται, το
απόθεµα και την θέση των
χρηστών των RF φορητών
τερµατικών.

Εξοπλισµός Ασύρµατων Υποδοµών

 Στατιστική Ανάλυση ∆ιαδι-

κασιών
Η εκτενής καταγραφή κάθε
ενέργειας από τα φορητά
τερµατικά (ποιος, που και
πότε) µε τα ισχυρά εργαλεία
reporting του Depo, δίνει
στοιχεία για ανάλυση, εντοπισµό προβληµάτων και αξιολόγηση των διαδικασιών.
 Ισχυρό σύστηµα ασφάλειας
και προσωποποιηµένο περιβάλλον εργασίας
Οι οθόνες στους σταθµούς
εργασίας και στα φορητά
τερµατικά διαµορφώνονται
δυναµικά, ανάλογα µε τα
δικαιώµατα, τις προσωπικές
ρυθµίσεις του χρήστη και τις
διαδικασίες που του έχουν
ανατεθεί.

Ασύρµατα Φορητά Τερµατικά για κάθε χρήση.

 ∆υναµικός σχεδιασµός της
εφαρµογής των RF
Η εφαρµογές των φορητών
τερµατικών είναι πλήρως
παραµετροποιήσιµες καθώς
το µενού, τα πεδία, οι περιγραφές, οι έλεγχοι κλπ.
συντάσσονται µέσα από το
λογισµικό του DEPO. Ο administrator µπορεί να προσαρµόσει τις υπάρχουσες εφαρµογές ή και να δηµιουργήσει
νέες custom λειτουργίες.
 Πλήρης παραµετροποίηση
σε επίπεδο πεδίου είτε στην
οθόνη του PC είτε στο Ασύρµατο Φορητό Τερµατικό
Ο administrator µπορεί να
καθορίσει την συµπεριφορά
κάθε πεδίου σε µια διαδικασία, ορίζοντας προεπιλεγµένες τιµές, λίστες επιλογής
τιµών και ελέγχους στις τιµές
προς καταχώρηση.

WMS
Depo
Version
3.0
Tεχνικά Χαρακτηριστικά του WMS Depo Version 3.0
 Internet Enabled

∆υνατότητα αποµακρυσµένης
πρόσβασης µε Internet
Explorer στην πλήρη λειτουργικότητα του Depo
 3-tier αρχιτεκτονική
Μείωση κόστους εγκατάστασης και συντήρησης σε εγκαταστάσεις µε πολλούς σταθµούς εργασίας
 Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και reporting (OLAP)
 Βάση ∆εδοµένων Oracle
Η µακρόχρονη εµπειρία των
στελεχών µας σε µεγάλες
βάσεις δεδοµένων και η
εκµετάλλευση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων της Oracle
Database, εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα µε πολλούς χρήστες και µεγάλους
όγκους δεδοµένων.

Oλοκληρωµένες λύσεις Logistics “µε το κλειδί στο χέρι”

Τα οφέλη της χρήσης του WMS Depo
V3.0
Η εγκατάσταση και λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Αποθηκών WMS Depo V3.0,
για την αυτοµατοποίηση των
διαδικασών του αποθηκευτικού κυκλώµατος, προσφέρει
τα παρακάτω σηµαντικά
οφέλη:
 αξιοποίηση σε µέγιστο

βαθµό των αποθηκευτικών
χώρων µιας αποθήκης
 βελτίωση της ταχύτητας
και της ορθότητας των παραλαβών
 µείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών και
παραδόσεων
 αύξηση της παραγωγικότητας
 ποιότητα τηςεκτέλεσης
των εργασιών
 έλεγχος του συνόλου των
διαδικασιών
 επακριβής γνώση του αποθέµατος
 παρακολούθηση του αποθέµατος µε διάφορα χαρακτηριστικά (ηµεροµηνίες
λήξης / παραγωγής, Serial
Numbers, LOT - παρτίδες ιχνηλασιµότητα, χρώµα /
µέγεθος, ποιότητες κλπ)
 ελαχιστοποίηση των
λαθών
 βελτίωση του βαθµού εξυπηρέτησης των πελατών και
 βελτίωση της εικόνας της
επιχείρησης σε πελάτες και
προµηθευτές

∆ηµιουργικό: Άννα Στριµενοπούλου, Eκτύπωση: paper graph
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