Soluţii software
specializate pentru
logistică

Departamentele de logistică se află în mod constant sub presiunea îmbunătățirii eficienței
proceselor din companie și a vitezei și acurateței livrărilor. Soluţiile software contribuie la reducerea costurilor şi la optimizarea unei game largi de procese: de la managementul comenzilor,
controlul stocurilor, până la accelerarea lanțului de aprovizionare.

Gestionați eficient
depozitele din diferite
locații

Automatizarți
procesele
logistice

Reduceți costurile
de depozitare și
manipulare

Diminuați timpul
de procesare a
comenzilor

Soluțiile noastre pentru logistică permit integrări software cu orice aplicație de tip EDI, TMS,
YMS, precum și integrări hardware cu dispozitive handheld sau imprimante industriale.

FluxVision WMS

WiData Inventory

SocrateERP

SocrateBI

Soluție WMS în cloud,
care automatizează și
optimizează fluxurile
logistice, oferind
trasabilitate completă

Aplicație care
eficientizarea procesul
de inventariere și de
gestiune a
mĳloacelor fixe

Soluție ERP în cloud
pentru eficiență în
aprovizionare, comenzi,
activitate contabilă și
generare documente

Soluţie de Business
Intelligence în cloud
care oferă indicatori și
analize specifice
disponibile

www.bitsoftware.eu

Funcționalități

Aprovizionare la timp

Optimizarea recepțiilor

Automatizaţi aprovizionarea, de la necesar de aprovizionare, comenzi furnizor, facturi furnizori până la
plată.

FluxVision WMS permite realizarea mult mai rapidă a
recepției cu ajutorul scanării codurilor de bare.

Gestiunea locațiilor de depozitare

Optimizarea stocurilor și depozitelor

Vizualizarea 3D în timp real vă permite să gestionați
și să utilizați mai bine spațiul de depozitare.

Gestionaţi intrările și ieșirile mărfurilor în depozit
precum și inventarul. Reduceți costurile prin controlul stocurilor.

Gestiunea financiară și contabilă
Gestionaţi și automatizați toată activitatea financiară și contabilă. Sistemul este multi-societate, multicontabilitate, multi-valută, multi-taxe și multi-limbă.

Gestiunea comenzilor
Creaţi oferte, comenzi clienți, rezervaţi marfa, gestionaţi stocul, generaţi facturi și urmăriți încasările,
notificați automat clienții.

Analize și raportări specifice
Aveți oricând o imagine de ansamblu asupra indicatorilor de business importanți pentru a îmbunătăți
activitatea.

Optimizarea livrării
Cu SocrateERP optimizați livrările către clienți, automatizând procesul de livrare. Rutare optimă a livrărilor și automatizare încărcare marfă în camioane în
ordine inversă a rutei de livrare, astfel încât ultima
marfă încărcată va fi prima livrată.

3PL
Contorizați serviciile logistice. Prin acces controlat în
sistem sunt posibile operarea documentelor proprii
direct în sistem, verificările stocurilor proprii, verificările statusului comenzilor de livrare. Tipăriți documente în formatul propriu.

Optimizarea procesului de picking
Stabiliți multiple strategii de picking ținând cont de
structura depozitului, importanță articole, tipul și dimensiunea mărfurilor sau de anumite criterii impuse de client.
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