MOBILE SOLUTIONS

LOGÍSTICA E INVENTARIAÇÃO EM ANDROID
O SEU ARMAZÉM A ALTA VELOCIDADE

LOGÍSTICA E
INVENTARIAÇÃO

AGILIDADE E EFICIÊNCIA

A revolução industrial e logística 4.0 exige

às suas operações, com uma capacidade de

das empresas uma rápida capacidade de

resposta muito rápida.

Com uma gestão em tempo real dos
processos de armazém, dê um novo impulso

resposta e uma gestão eficiente dos
recursos de armazém e da cadeia de

Rapidez e eficiência são as palavras chave

abastecimento.

a

desde a receção à expedição de mercadorias,

tecnologia desempenha um papel crucial

passando pelas transferências e inventariação.

como

Além de simplificar o relacionamento com

força

Neste
criadora

contexto,
de

vantagens

competitivas.

clientes e fornecedores, esta solução torna
mais

ágil

os

processos

em

armazém,

A ARTSOFT Logística e Inventariação Mobile foi

garantindo um fluxo documental exato e sem

desenvolvida

empresas

falhas. Estão assim reunidas as condições para

automatizar todos os processos de gestão dos

proporcionar um serviço de excelência aos

seus armazéns, permitindo realizar e controlar

seus clientes e caminhar rumo a uma maior

processos

rentabilidade do seu negócio.

para

de

permitir

receção

às

e

conferência,

preparação de mercadorias, deslocalizações
dentro

ou

entre

armazéns,

conferência e inventariação.

expedição,
Todos estes

processos podem ser controlados através de
dispositivos móveis e com ligação ao seu ERP.

REDUÇÃO DE CUSTOS E OTIMIZAÇÃO
DO SEU ARMAZÉM
Reduza os custos na gestão do armazém
em processos de receção e conferência
diminuindo o tempo consumido nestas
tarefas e minimizando os erros.
Torne os seus colaboradores mais ágeis,
podendo efetuar as tarefas de uma forma
simples, com um interface user friendly, e em
qualquer lugar.
Facilite a arrumação do seu armazém,
controlando os stocks em cada localização e
movimentando artigos de uma forma fácil e
eficaz.

DESMATERIALIZAÇÃO

VISÃO GLOBAL DO SEU ARMAZÉM

Evitando registos em papel e impressão

Obter informação em tempo real é crucial

desnecessária de documentos, desmaterialize

para uma gestão otimizada de processos e

todos os processos de gestão

recursos.

do seu

armazém.
A todo o momento seja capaz de saber que
Aceda rapidamente aos documentos através

artigos estão no seu armazém, onde e em que

dos dispositivos móveis, em qualquer lugar.

quantidades. Controle os documentos de

Acelere os processos de conferência de um ou

entrada e saída. Extraia indicadores de gestão

vários documentos em simultâneo, a expedição

que lhe permitam tomar decisões informadas e

de

rápidas.

mercadorias

e

todo

o

processo

de

inventariação, sem necessidade de utilizar papel.
Com a ligação ao ERP toda a gestão do seu
armazém está integrada com a gestão da sua
empresa, tornando-a ainda mais competitiva!

SIMPLIFIQUE O TRATAMENTO DAS
DEVOLUÇÕES
As devoluções consomem tempo e recursos
do seu armazém que podem ser utilizados
noutras tarefas. Acelere o tratamento das
devoluções, percebendo o erro e corrigindo-o
rapidamente.

INVENTARIE AO MINUTO
A inventariação é um processo que pode
implicar paragens no funcionamento normal
da empresa, gerando custos desnecessários.
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sempre atualizados.
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Leitura de códigos de barras, EAN13, UCC (GS1-EAN128), unidades logísticas e de localização
Configuração automática de documentos para cada processo (receção, preparação, expedição,...)
Conferência simplificada de documentos com diferentes terceiros
Conferência de encomendas com sistema de alerta na validação de quantidades
Conferência de vários documentos em simultâneo
Suporte a FEFO (First Expire First Out)
Regularização de encomendas pendentes
Consulta de stocks de artigos por nome, código ou localização
Controlo de lotes, séries e datas de validade
Sistema de prevenção de recolhas em duplicado
Movimentação de artigos dentro do armazém permitindo a sua arrumação
Rastreabilidade
Inventariação completa ou por artigo
Tratamento de devoluções de clientes e de fornecedores
Compatível com vários dispositivos móveis Android e impressoras
Assinatura de documentos no ERP
Multilocalizações
Multiarmazém
Multiutilizador
Multiempresa
Integração de dados com o ERP
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Experimente a nossa Aplicação!
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