


Στην εποχή της νέας οικο-
νοµίας είναι καθοριστικής
σηµασίας, για κάθε σύγ-
χρονη επιχείρηση, η απο-
τελεσµατικότητα και η
παραγωγικότητα της
οργάνωσης του συστήµα-
τος παραλαβής, αποθή-
κευσης και διανοµής των
προϊόντων της.

Ο δυναµικός ρόλος της
αποθήκης στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα την καθιστά
τον πιο σηµαντικό παράγο-
ντα για την επιτυχή εξέλι-
ξη και ανάπτυξη µιας επι-
χείρησης.

Η εφαρµογή των χρυσών
κανόνων της αποτελεσµα-
τικής διαχείρισης της εφο-
διαστικής αλυσίδας: το
σωστό προϊόν, στην σωστή

ποσότητα, στον σωστό
τόπο, στον σωστό χρόνο,
µε χαµηλό κόστος αποτε-
λούν τους κρίσιµους παρά-
γοντες δηµιουργίας αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήµα-
τος, στην επιχείρηση που
τους ενσωµατώνει στην
καθηµερινή λειτουργία
της.

Σ' αυτούς τους στόχους
εστιάζεται και ο προσανα-
τολισµός της Unique Com,
µε το Πληροφοριακό
Σύστηµα Ασύρµατης ∆ια-
χείρισης Αποθηκών, WMS
Depo Version 3.0, που υπο-
στηρίζει τον έλεγχο και
την διαχείριση όλων των
διαδικασιών της Αποθή-
κης.

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, φιλι-
κή και µε λογικό κόστος,
ικανή να ανταποκριθεί
στις ανάγκες κάθε τύπου
αποθήκης.

Η εφαρµογή των χρυσών
κανόνων της αποτελεσµα-
τικής διαχείρισης της εφο-

διαστικής αλυσίδας:

� το σωστό προϊόν,
� στην σωστή ποσότητα,
� στον σωστό τόπο,

� στον σωστό χρόνο και
� µε χαµηλό κόστος

αποτελούν τους κρίσιµους
παράγοντες δηµιουργίας
ανταγωνιστικού πλεονε-

κτήµατος, στην επιχείρηση
που τους ενσωµατώνει

στην καθηµερινή λειτουρ-
γία της.

WMS Depo Version 3.0
Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών

Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία;

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

Kανόνες Logistics



είδους εργασίας (VRC/
industrial scanner,
Wearables, PDAs κλπ) και
κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες περιβάλλοντος. Η επι-
λογή του εξοπλισµού γίνεται
πάντα εξασφαλίζοντας την
αξιοπιστία, την εργονοµία
και το χαµηλό κόστος.
Οι αποθηκάριοι εξοπλίζονται
µε Ασύρµατα Φορητά Τερµα-
τικά µε ενσωµατωµένο
Barcode Laser Scanner.

Το Πληροφοριακό Σύστηµα
Ασύρµατης ∆ιαχείρισης
Αποθηκών, WMS Depo
Version 3.0 που περιλαµ-
βάνει:

α] Το Λογισµικό του Depo
Server που αποτελεί την καρ-
διά της λύσης ενσωµατώνο-
ντας όλα τα υποπρογράµµα-
τα διαχείρισης και ελέγχου
των λειτουργιών της αποθή-
κης ενώ ολοκληρώνει την
διασύνδεση µε συµπληρωµα-
τικά πληροφοριακά συστήµα-
τα ERP και MRP.

β] Το Λογισµικό του Depo RF
Server που διαχειρίζεται τα
υποπρογράµµατα που αφο-
ρούν τους χρήστες πρώτης
γραµµής των RF φορητών
τερµατικών και εκτελούν το
σύνολο των διαδικασιών της
καθηµερινής λειτουργίας
µιας αποθήκης.

Εκπαιδεύσεις
Οι εκπαιδεύσεις προσαρµό-
ζονται στις ιδιαίτερες ανά-
γκες και γνώσεις των στελε-
χών της επιχείρησης. Περι-
λαµβάνουν εκπαίδευση των
χειριστών και των διαχειρι-
στών του DEPO όπως και
εκπαιδεύσεις σχετικά µε τον
εξοπλισµό των ασύρµατων
δικτύων, mobile scanners,
barcode printers κλπ.

Υποστήριξη µετά την
εγκατάσταση
Σε καθηµερινό επίπεδο λει-
τουργίας της αποθήκης, τα
στελέχη µας είναι στην διά-
θεση των χρηστών για να
υποστηρίξουν άµεσα στον
χώρο της εγκατάστασης (on-
site) ή µέσω αποµακρυσµέ-
νης σύνδεσης (on-line). Επί-
σης τα στελέχη µας είναι
στην διάθεση των ανθρώπων
της αποθήκης στις καθηµερι-
νές δραστηριότητες διεκπε-
ραίωσης των εργασιών τους
αλλά και στις συντηρήσεις,
επισκευές και αναβαθµίσεις
του εξοπλισµού.

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

Η επιτυχία ενός έργου, εξασφαλίζεται από την µακρόχρονη εµπειρία των στελε-
χών και των συνεργατών µας σε έργα logistics τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών διοί-
κησης και παρακολούθησης του έργου όσο και σε επίπεδο τεχνικό.

Η πρόταση της Unique Com σας προσφέρει:

Σχεδιασµός
Καταγραφή της υπάρχουσας
κατάστασης, ανάλυση ανα-
γκών, χρήση προκαθορισµέ-
νων µοντέλων βέλτιστων
πρακτικών, σχεδιασµός της
λύσης για τις ιδιαιτερότητες
της αποθήκης.

Μελέτη και εγκατάσταση
Ασύρµατων Υποδοµών
Το υπάρχον ενσύρµατο
δίκτυο επεκτείνεται µε εξο-
πλισµό ασύρµατων υποδο-
µών (Wireless Switch, Access
Points, Access Ports κλπ)
ώστε να υπάρχει πλήρης
κάλυψη ασύρµατης πρόσβα-
σης στους χώρους της Απο-
θήκης.

Ασύρµατα Φορητά Τερµα-
τικά & Barcode Printers
Η Unique Com συνεργάζεται
µε τους κορυφαίους κατα-
σκευαστές στο mobile
computing και στο barcode
printing και µπορεί να προ-
σφέρει από µια µεγάλη
γκάµα εξοπλισµού για κάθε

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

να χτίσει σταδιακά την λύση,
αποκοµίζοντας άµεσα
οφέλη. Η Unique Com εξελίσ-
σει και ενσωµατώνει όλες τις
νέες τεχνολογίες στην λύση
της, δίνοντας στην επιχείρη-
ση την δυνατότητα να
εµπλουτίσει και να αναβαθ-
µίζει στο µέλλον την εγκατε-
στηµένη λύση Depo.



Η προτεινόµενη λύση ασύρµατης διαχείρισης αποθήκης
Depo της Unique Com καλύπτει όλες τις λειτουργίες δια-
κίνησης εµπορευµάτων & πληροφοριών:
�Παραλαβή / Receiving
�Απόθεση / Put Away
� Συλλογή / Picking
� Κιβωτιοποίηση / Packing
�Φόρτωση / Shipping
�∆ροµολόγηση / Routing
�Απογραφή / Inventory Cont rol - Cycle Count

Οι προτεινόµενες διαδικα-
σίες είναι δοκιµασµένες σε
πλήθος επιτυχηµένων εγκα-
ταστάσεων και σε διαφορετι-
κούς τύπους αποθηκών.

Οι όποιες πολύπλοκες και
απαιτητικές διαδικασίες µιας
αποθήκης µπορούν να παρα-
µετροποιηθούν στο Depo σε
ελάχιστο χρόνο και να καλύ-
ψουν σηµερινές αλλά και
µελλοντικές ανάγκες.

Οι προτάσεις µας αποτελούν
µια βάση εκκίνησης. Σε κάθε
περίπτωση η προσαρµογή
στις ιδιαιτερότητες µιας απο-
θήκης αποτελούν τον κεντρι-
κό άξονα της υλοποίησης.

Εύχρηστο, λειτουργικό και φιλικό
περιβάλλον για τους PC Client χρή-
στες και τον Administrator

Λειτουργία της λύσης
Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών

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



...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, ταχύτη-
τα, αύξηση της παραγωγικό-
τητας,

...στην Απόθεση
� Επακριβής γνώση του τι
έχω, που το έχω
� Πραγµατική εικόνα της
αποθήκης
� ∆υναµικοί Αλγόριθµοι Από-
θεσης
� Bελτιστοποίηση αποθηκευ-
τικού χώρου
� Ευελιξία στην αναδιοργά-
νωση της αποθήκης (πχ βάσει
ταχυκινησίας, εποχικότητας)

...στην Εκτέλεση
Παραγγελίας
� Online εικόνα για τον
βαθµό ολοκλήρωσης των
παραγγελιών και των εργα-
σιών συλλογής
� Κατάργηση χειρόγραφων
διαδικασιών και ελέγχων,
βελτιστοποίηση συλλογής
� Αύξηση Παραγωγικότητας
� Με την χρήση του barcode
και των online ελέγχων συλ-
λέγονται 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 κωδι-
κών ειδών και ποσοτήτων στις

παραγγελίες µε real time
scanning
� Αποφυγή λαθών στις φορ-
τώσεις
� Καταγραφή όλων των ενερ-
γειών (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 διαδικα-
σιών
� Μείωση Χρόνου απογραφών
� Μείωση Κόστους απογραφών
� Συστηµατοποίηση και διε-
νέργεια απογραφών πέραν
των περιοδικών
� Αυτόµατη ανάλυση και στα-
τιστική επεξεργασία των
καταµετρήσεων

Oφέλη της χρήσης
Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ∆ιαχείρισης Αποθηκών

Εύχρηστες οθόνες στα RF Φορητά
Τερµατικά και ειδικά σχεδιασµένα
µενού για την αύξηση της παραγωγι-
κότητας των χρηστών της Αποθήκης

Μηνύµατα προς τους χρήστες των RF
Φορητών Τερµατικών βοηθούν την
σωστή εκτέλεση της κάθε διαδικα-
σίας.



� Λειτουργία σε πραγµατικό
χρόνο
� Άµεση πληροφόρηση για
όλες τις διαδικασίες και την
κατάσταση της αποθήκης
� Ανοιχτό σύστηµα σε επε-
κτάσεις και υψηλός βαθµός
παραµετροποίησης για την
γρήγορη προσαρµογή στις
τωρινές και µελλοντικές ανά-
γκες της επιχείρησης
� Αµφίδροµη επικοινωνία µε
εξωτερικά πληροφοριακά
συστήµατα
� Εκµετάλλευση του barcode
σε όλες τις διαδικασίες
� Υποστήριξη όλων των
τύπων των µονάδων αποθή-
κευσης (Containers, παλέτες,
κιβώτια, τεµάχια, δοχεία
κλπ)
� Υποστήριξη LOT, SSCC,
Serial Number
� ∆ιαχείριση αποθεµάτων
βάσει FIFO, LIFO, FEFO, ηµερο-
µηνιών λήξης, παραλλαγών
χρώµατος, µεγέθους,
βάρους, όγκου κλπ.

� Υποστήριξη 3PL
� Υποστήριξη πολλών
κέντρων διανοµής
� ∆υνατότητα δέσµευσης
αποθέµατος από εντολές δια-
χείρισης του αποθέµατος (πχ
παραγγελίες, ποιοτικό έλεγχο
κλπ)
� Πλήρης διαχείριση απο-
γραφών, κυκλικές απογρα-
φές βάσει θέσεων, ειδών ή
custom παραµέτρων
� ∆ιαχείριση ∆ροµολογίων
� Γραφική Παρακολούθηση
Αποθήκης
Ο χρήστης µπορεί να σχεδιά-
σει και να απεικονίσει την
αποθήκη σε ένα γραφικό
περιβάλλον ώστε να παρακο-
λουθεί σχηµατικά και σε
πραγµατικό χρόνο, όλες τις
εργασίες που υφίστανται, το
απόθεµα και την θέση των
χρηστών των RF φορητών
τερµατικών.

� 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, εντο-
πισµό προβληµάτων και αξιο-
λόγηση των διαδικασιών.
� Ισχυρό σύστηµα ασφάλειας
και προσωποποιηµένο περι-
βάλλον 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.

� ∆υναµικός σχεδιασµός της
εφαρµογής των RF
Η εφαρµογές των φορητών
τερµατικών είναι πλήρως
παραµετροποιήσιµες καθώς
το µενού, τα πεδία, οι περι-
γραφές, οι έλεγχοι κλπ.
συντάσσονται µέσα από το
λογισµικό του DEPO. Ο admin-
istrator µπορεί να προσαρµό-
σει τις υπάρχουσες εφαρµο-
γές ή και να δηµιουργήσει
νέες custom λειτουργίες.
� Πλήρης παραµετροποίηση
σε επίπεδο πεδίου είτε στην
οθόνη του PC είτε στο Ασύρ-
µατο Φορητό Τερµατικό
Ο administrator µπορεί να
καθορίσει την συµπεριφορά
κάθε πεδίου σε µια διαδικα-
σία, ορίζοντας προεπιλεγµέ-
νες τιµές, λίστες επιλογής
τιµών και ελέγχους στις τιµές
προς καταχώρηση.

WMS Depo Version 3.0
Γενικά Χαρακτηριστικά του WMS Depo Version 3.0

Ασύρµατα Φορητά Τερµατικά για κάθε χρήση.Εξοπλισµός Ασύρµατων Υποδοµών



� Internet Enabled
∆υνατότητα αποµακρυσµένης
πρόσβασης µε Internet
Explorer στην πλήρη λειτουρ-
γικότητα του Depo
� 3-tier αρχιτεκτονική
Μείωση κόστους εγκατάστα-
σης και συντήρησης σε εγκα-
ταστάσεις µε πολλούς σταθ-
µούς εργασίας
� Σύγχρονα εργαλεία ανά-
λυσης και reporting (OLAP)
� Βάση ∆εδοµένων Oracle
Η µακρόχρονη εµπειρία των
στελεχών µας σε µεγάλες
βάσεις δεδοµένων και η
εκµετάλλευση των ιδιαίτε-
ρων δυνατοτήτων της Oracle
Database, εξασφαλίζει αξιο-
πιστία και ταχύτητα σε απαι-
τητικά περιβάλλοντα µε πολ-
λούς χρήστες και µεγάλους
όγκους δεδοµένων.

Τα οφέλη της χρή-
σης του WMS Depo
V3.0

Η εγκατάσταση και λειτουρ-
γία του Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Αποθηκών WMS Depo V3.0,
για την αυτοµατοποίηση των
διαδικασών του αποθηκευτι-
κού κυκλώµατος, προσφέρει
τα παρακάτω σηµαντικά
οφέλη:

� αξιοποίηση σε µέγιστο
βαθµό των αποθηκευτικών
χώρων µιας αποθήκης
� βελτίωση της ταχύτητας
και της ορθότητας των παρα-
λαβών
� µείωση του χρόνου εκτέλε-
σης των παραγγελιών και
παραδόσεων
� αύξηση της παραγωγικότη-
τας
� ποιότητα τηςεκτέλεσης
των εργασιών
� έλεγχος του συνόλου των
διαδικασιών
� επακριβής γνώση του απο-
θέµατος
� παρακολούθηση του απο-
θέµατος µε διάφορα χαρα-
κτηριστικά (ηµεροµηνίες
λήξης / παραγωγής, Serial
Numbers, LOT - παρτίδες -
ιχνηλασιµότητα, χρώµα /
µέγεθος, ποιότητες κλπ)
� ελαχιστοποίηση των
λαθών
� βελτίωση του βαθµού εξυ-
πηρέτησης των πελατών και
� βελτίωση της εικόνας της
επιχείρησης σε πελάτες και
προµηθευτές

WMS Depo Version 3.0
Tεχνικά Χαρακτηριστικά του WMS Depo Version 3.0

Oλοκληρωµένες λύσεις Logistics “µε το κλειδί στο χέρι”



Γ. Γεννηµατά 54,
55 134 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310 437 266 - 7, Fax 2310 437 201
email: info@uniquecom.gr

www.uniquecom.gr
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