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Qguar 4WEB
Internet Access Coraz częściej niezbędnym staje się zdalny dostęp do cen-

tralnych zasobów systemu za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej. Qguar 4WEB to narzędzie, które pozwala  
na wykonywanie określonego zestawu czynności przy po-
mocy przeglądarki stron www, oferując m.in. zdalny wgląd  
w określone stany, zdalne składanie zleceń czy wresz-
cie tworzenie zestawień z dokumentów magazynowych.  
Qguar 4WEB to również zestaw predefiniowanych narzę-
dzi, które po uwzględnieniu określonych wymagań klienta, 
pozwalają na udostępnienie w przeglądarce określone-
go zestawu danych, możliwych do uzyskania z systemów  
Qguar. Wszystkie dane w postaci list mogą być eksportowane  
do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Zalety systemu
•	 możliwość zdalnej pracy z poziomu przeglądarki
•	 rozdział kompetencji poprzez uprawnienia
•	 udostępnianie określonych informacji klientom
•	 błyskawiczny kontakt z klientem (kooperantem)
•	 zmniejszenie nakładów własnych na obsługę
•	 podniesienie wydajności pracy
•	 optymalizacja procesów dystrybucyjnych
•	 nadzorowanie ogniw łańcucha logistycznego
•	 nowoczesne techniki logistyczne i informatyczne
•	 lepsza jakość obsługi klienta
•	 praca w dowolnym typie przedsiębiorstwa

Zakres funkcjonalny
Qguar 4WEB oferuje m.in. następujący zakres funkcjonalny:

•	 lista artykułów
•	 stany artykułów oraz zawartość magazynu
•	 lista kontrahentów (firm)
•	 lista dostaw z możliwością wprowadzania nowych
•	 zamówienia dla dostawców
•	 zwroty artykułów
•	 zlecenia wysyłki z możliwością wprowadzania nowych
•	 zestawienie przepływu artykułów i stanu  

magazynowego
•	 lista dokumentów magazynowych
•	 eksport danych do MS Excel
•	 załączanie zdjęć (np. do artykułów)
•	 załączanie skanów dokumentów do operacji logistycz-

nych
•	 anonimowy dostęp do śledzenia stanów operacji logi-

stycznych (tracking)
Dla starszych wersji systemu Qguar zakres funkcjonalny może 
się różnić i jest indywidualnie ustalany z klientem.

Przeznaczenie
Qguar 4WEB, jako narzędzie wspomagające pozostałe sys-
temy Qguar, może znaleźć swoje zastosowanie niemal wszę-
dzie, gdzie istnieje konieczność współpracy online z systemem  
Qguar. Z jednej strony będą to firmy używające już systemu 
Qguar, ale również mogą to być klienci końcowi użytkowników 
systemu Qguar, którym udostępnione zostaną określone zaso-
by informacji (np. w celu monitoringu realizacji zleceń). Qguar 
4WEB może więc być wykorzystany w dowolnej firmie.



Przegląd podstawowych cech systemu
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Przykładowe ekrany 4WEB

IT dla zarządzania łańcuchem dostaw


