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Powiadomienia

Qguar WMS Easyway to odpowiedź Quantum na ciągle zmie-
niające się potrzeby rynku w zakresie narzędzi wspomagają-
cych logistykę magazynowania, oraz na coraz częstsze ten-
dencje do akceptowania standardowych rozwiązań przez 
klientów. To nowa, uproszczona i standardowa wersja syste-
mu Qguar WMS, w której tak dobrano zakres funkcjonalny  
i metodykę wdrożeń, aby system mógł być wdrażany również  
w magazynach o uproszczonych i standardowych procesach 
logistycznych lub w magazynach rozpoczynających swoją 
działalność. System wspomaga operacje z zakresu logistyki 
magazynowej zarówno w procesach składowania towarów 
własnych, jak i w magazynach usługowych, zaś sam zestaw 
funkcji dobrano w taki sposób, aby zaspokoił potrzeby zde-
cydowanej większości małych i średnich przedsiębiorstw. 
Bazując w tym przypadku na standardowej wersji systemu 
Qguar WMS Easyway możliwe jest zastosowanie nowego 
scenariusza wdrożeniowego, który między innymi zakłada 
mocne zaangażowanie pracowników po stronie klienta.  
W przypadku rozwoju przedsiębiorstwa istnieje możliwość 
migracji systemu do wersji WMS Pro.

Zalety systemu
•	 redukcja kosztów logistycznych
•	 podniesienie wydajności pracy
•	 uporządkowanie procesów i zasobów
•	 optymalizacja procesów dystrybucyjnych
•	 nadzorowanie ogniw łańcucha logistycznego
•	 śledzenie partii i nośników magazynowych
•	 monitoring pracy
•	 nowoczesne techniki logistyczne i informatyczne
•	 podniesienie poziomu jakości dostaw
•	 lepsza jakość obsługi klienta
•	 łatwa migracja do systemu Qguar WMS Pro

Zakres funkcjonalny
System oferuje m.in. następujący zakres funnkcjonalny:
•	 wielowymiarowy podział miejsc magazynowych
•	 definiowanie parametrów logistycznych artykułów
•	 zlecenia do dostawców i przyjęcia magazynowe
•	 kontrola jakościowa i ilościowa towaru w dostawie
•	 automatyczna identyfikacja (AI)
•	 automatyczny lub manualny przydział lokacji
•	 zamówienia od klientów i wysyłki
•	 różne typy kompletacji wysyłek
•	 crossdocking
•	 zarządzanie zadaniami
•	 dokumenty wysyłkowe
•	 zwroty
•	 inwentaryzacje
•	 zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
•	 zarządzanie partiami i datami przydatności
•	 śledzenie partii i nośników magazynowych
•	 bezprzewodowa wymiana danych (RF)
•	 kody kreskowe, obsługa wybranych identyfikatorów GS1
•	 współpraca z wybranymi urządzeniami w magazynie
•	 standardowy interfejs tekstowy do systemów obcych

Przeznaczenie
Qguar WMS Easyway to narzędzie dla magazynów, w któ-
rych nie ma konieczności zarządzania dużą ilością asor-
tymentu, nie ma dużej ilości operacji logistycznych, jak 
również nie ma konieczności zarządzania towarem wielu 
klientów końcowych równocześnie. System przeznaczony 
jest więc dla mniejszych magazynów logistycznych, maga-
zynów przyprodukcyjnych, mniejszych magazynów dystry-
bucyjnych czy wreszcie średnich i większych hurtowni.
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Dostawy do magazynu

Zarządzanie lokacjami

Kompletacje

Wysyłki z magazynu

Inwentaryzacje

Radioterminale

Automatyczna  
identyfikacja AI

Partie, statusy jakości,
daty przydatności

Opakowania zwrotne

GS1

Przegląd podstawowych cech systemu

Przykładowe ekrany WMS Easyway

IT dla zarządzania łańcuchem dostaw


