RFID ÉS BARCODE
RENDSZEREK
Digitális áru azonosítás és
automatikus készletkezelés

RTLS VALÓS IDEJŰ
BELTÉRI NYOMKÖVETÉS
Targoncák és kézi emelők mozgásának
automatikus követése raktáron belül is

BEVÉTELEZÉS, KOMISSIÓZÁS,
LELTÁROZÁS
Belső raktározási folyamatok teljes
kiszolgálása és digitalizálása

AUTOMATIZÁLT RAKTÁRI
ADMINISZTRÁCIÓ
Valós idejű interaktív térkép
megjelenítése az árukészletről

DIGITÁLIS IPARI
ESZKÖZÖK
Nagy akkumulátor kapacitású,
strapabíró tablet és PDA készülékek

MENEDZSMENT FELÜLET
TÁVOLI ELÉRÉSSEL
Mindig pontos készletnyilvántartás,
teljesítmény mérőszámok és statisztikák
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testreszabott
raktár-informatikai
megoldások

mi a Logicort?

mit nyújtunk?

A Logicort egy intelligens és automatizált
raktár-informatikai szolgáltatás, amely
lehetővé teszi az áruk mozgatásának
valós idejű nyomonkövetését.

Egy ingyenes helyszíni felmérést követően
elkészítjük ajánlatunkat, mely az Ön által
kiválasztott szolgáltatási csomag
testreszabott havidíjas konstrukcióját
tartalmazza.

A rendszer segítségével nem csak az áruk
pontos helyéről kap naprakész információt,
hanem lehetősége nyílik a targoncák és a
különböző szállítóeszközök követésére is a
szolgáltatás által nyújtott menedzsment
felületen keresztül.

hogyan működik?
A Logicort az áruk azonosítására RFID és
vonalkód, míg a beltéri nagy pontosságú
pozicionálásra a legújabb UWB (RTLS)
technológiát alkalmazza. Amennyiben a
felhasználási körülmények igénylik, a
targoncák kültéri pozíciójának
meghatározásáról a beépített GPS vevő
gondoskodik.
A RAKTÁROZÁSI ADMINISZTRÁCIÓ
MÉG SOHASEM VOLT ILYEN
GYORS, PONTOS ÉS
KÖLTSÉGHATÉKONY

Az áruk a bevételezés során egy egyedi
RFID azonosító címkét kapnak. Ezeket a
címkéket a targoncákon elhelyezett olvasók
minden árumozgatás során automatikusan,
emberi beavatkozás nélkül beolvassák és
saját pozíciójukkal együtt valós időben
továbbítják a központi kiszolgálónak.
A rendelkezésre álló adatok a Logicort
menedzsment felületen keresztül azonnal
elérhetőek.

Amennyiben szolgáltatásunk és ajánlatunk
elnyeri tetszését, szakértőink egy Önnek
megfelelő időpontban elvégzik a telepítési
feladatokat. Mindezt a raktározási
folyamatok megszakítása nélkül.
Nem kell többé bajlódnia az eszköz
beszerzéssel és a rendszer üzemeltetésével
sem, folyamatos támogatást nyújtunk.
A rendszer megismerését követően Ön máris
élvezheti a Logicort szolgáltatás előnyeit:

ALL-IN-ONE HAVIDÍJAS
SZOLGÁLTATÁSOK
ESZKÖZ, SZOFTVER ÉS
TÁMOGATÁS EGYBEN
EGYEDILEG TESTRESZABOTT
FUNKCIONALITÁS
ÖNÁLLÓ RENDSZERKÉNT
VAGY ERP INTEGRÁCIÓVAL
MUNKAERŐ PROBLÉMÁK
DIGITÁLIS MEGOLDÁSA

