
CELE MAI NOI TEHNOLOGII:

Sistem dezvoltat pe platforma Mantis

E consultan experien te 15 ani 

WMS potrivit pentru orice tip de activitate / industrie: 3PL, 
Distr e, Produc e, Retail, Online / Automotive, Farma, FMCG

Suport multilingv:
disponibil în 20 de limbi

Interfa ntuitiv

Scanare mar rec

A re, localizare mar

Reaprovizionare automa

T rire, scanare coduri de bare

Etichetare, împachetare comenzi

 Inventariere automa

Trasabilitate loturi

Log nv

Controlul calit

A gra
proceselor de lucru din 
depozit

Consultan
logistic

Instalar
echipamente

SERVICII CU
VALOARE

WMS
MANAGEMENT AL DEPOZITELOR

Atribute logistice inteligente

AIDC (Auto-ID & Data Capture): coduri de bare

depozitelor: conveioare, cântare etc.

Voice picking / pick-by-light

Frecven e radio (RFID)

Put-to-light



WMS - sistemul dedicat managementului 

Dezvoltat pe platforma Mantis, lider în domeniul 

ACCES FACIL

(audit)

ERGONOMIE

tip de utilizator în parte

la nivel de roluri de utilizator

INTEGRARE

optimizarea rutelor de livrare

alerte

supervizor

WMS
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INSTRUMENTE DE PERSONALIZARE

Visual logistics scenario builder 

Logistics link manager 

Software development enabler 

Custom reports builder 
rapoarte suplimentare

Windows forms designer 

RF menu designer 

 

Sisteme dirijate prin voce 

Integrare sistem RFID 

WMS
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„comenzi de
livrare”

Picking, Picking Zonal, Multiple - Order Picking, Pick & 
Pack, Pick2Container, Blank Order Picking.

Pickingul

ie 
(ad

calitate

(sc

ie
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), data 

Retururile

on time

Rezumat

 (sunt înregistrate toate datele 
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PENTRU RETAILERI:

retailerului)

PENTRU FURNIZORII DE SERVICII LOGISTICE:
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Licen

+40-21-310 74 81

VIDEO:

450+
Implementări

de succes

180+
Angajați București, Cluj,

Constanța, Iași
și Timișoara

5 Birouri2003
Anul

înființării


