
System dla  magazynu

System MASTA został zaprojektowany w trosce o zachowanie bezpieczeństwa
Państwa danych magazynowych. Zaimplementowane w systemie standardy GS1
gwarantują niepowtarzalność danych wczytywanych do systemu za pomocą skanera.
System MASTA jest dedykowany do sektora MSP, czyli przedsiębiorstwom, które
mają tak samo ważkie problemy magazynowe jak przedsiębiorstwa duże. Za
niewygórowaną cenę system MASTA jest stawiany do Państwa dyspozycji.

Zalety systemu

 intuicyjna obsługa
 kontekstowa aplikacja terminalowa
 niewielkie wymagania sprzętowe
 uporządkowanie procesów i zasobów
 monitorowanie  jednostek logistycznych (palet z towarami)

 możliwość śledzenia partii produkcyjnej (traceability)
 monitorowanie pracy magazynierów
 podniesienie wydajności pracy
 łatwa współpraca z systemem ERP (pliki wymiany danych csv)
 wyższa jakość obsługi klienta

Zakres funkcjonalny

 kartoteki słownikowe - przeglądanie, filtrowanie, zmiana, 
dopisanie, usunięcie:
 magazyny
 marki handlowe
 grupy towarowe
 typy opakowań dla produktów
 użytkownicy systemu

 kartoteka towarowa - przeglądanie, filtrowanie, zmiana, 
dopisanie, usunięcie

 stany magazynowe rejestrowane terminalem mobilnym
 filtrowanie wg nazwy towaru, wg indeksu 

wewnętrznego, wg oznaczenia w kodzie kreskowym
 procentowa zajętość wybranego magazynu/obszaru
 nominalna zajętość wybranego magazynu/obszaru

 wszystko o palecie, znaczniki  kontroli jakości
 sygnalizacja przeterminowania składowanych palet
 lokalizacja szukanej palety
 obsługa magazynu dzierżawionego

MASTA

Standardowa zawartość magazynu

 System MASTA efektywnie wspomaga zarządzanie magazynem, w którym składowane są oznakowane kodami kreskowymi
opakowania zbiorcze zawierające towary jednostkowe oraz palety zawierające te opakowania zbiorcze.

 Wszelkie przemieszczenia magazynowe rejestrowane są automatycznie w systemie MASTA po pobraniu „czegoś” z określonego
miejsca magazynowego i odłożenie tego „czegoś” w innym określonym miejscu magazynowym.

Proste rozwiązania są najlepsze
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GTIN - unikalny w skali świata numer opakowania  zbiorczego 
zawierającego  produkt lub numer samego produktu.

SSCC - unikalny w skali świata numer  jednostki logistycznej 
zawierającej opakowania pośrednie z produktami.

Przeznaczenie systemu

System MASTA jest nieskomplikowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie magazynami, w których występuje nieduża liczba
asortymentów (np. ok. 1000), występują nieskomplikowane operacje logistyczne, polegające na przyjęciach do magazynu,
przemieszczeniach wewnętrznych oraz wydaniach z magazynu pozycji magazynowych oznakowanych kodami kreskowymi. System
przeznaczony jest dla mniejszych magazynów logistycznych, magazynów przyprodukcyjnych, mniejszych magazynów
dystrybucyjnych, ale również dla średnich i większych hurtowni, których nie stać na drogie systemy WMS.

Standardowe identyfikowanie danych o towarach

MASTA jest systemem, w którym typowe procesy magazynowe są obsługiwane na bazie międzynarodowych standardów
identyfikacyjnych. W dobie postępującej cyfryzacji łańcuchów dostaw i biznesu, składowane w magazynach produkty są coraz częściej
znakowane zgodnie z wytycznymi systemu GS1, którego uczestnikami jest ponad 2.000.000 przedsiębiorstw ze 150 krajów (w Polsce
ok. 20.000). System MASTA wykorzystuje bezpieczne symboliki kodów kreskowych zalecane przez GS1, więc jest narzędziem
gwarantującym bezpieczeństwo bazy danych. Fakt ten jednak nie wyklucza możliwości zastosowania identyfikatorów wewnętrznych
zapisywanych w konwencji GS1. Pozwala to na utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentami i elastyczne podejście do
identyfikowania przedmiotów logistycznych.

Usługa wdrożeniowa AXED

FAZA OSZACOWANIA
 wizyta akwizycyjna – ocena sytuacji
 oferta wdrożeniowa
 Projekt Wdrożeniowy (PW)
 faktura za PW, jeżeli Klient rezygnuje z wdrożenia
FAZA TRANSFORMACJI
 weryfikacja systemu identyfikacji produktów
 opracowanie dostosowań systemu wynikających z PW
 testy akceptacyjne w środowisku Klienta

FAZA PRZEKAZANIA
 dostawa sprzętu automatycznej identyfikacji
 instalacja sieci radiowej w standardzie WiFi (opcjonalnie)
 szkolenie teoretyczne i praktyczne
 asysta powdrożeniowa
 faktura za wdrożenie systemu, umniejszona o wartość PW
FAZA ROZWOJU
 dostawa nowszych wersji
 dalsza współpraca w uzgodnionym zakresie

GRAI - unikalny skali świata w numer  nośnika paletowego, na 
którym znajdują się opakowania zbiorcze lub 
jednostkowe z produktami.
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Pytanie: Co na ogół znajduje się w magazynie? 
Odpowiedź: Znajdują się tam pozycje magazynowe.

Więcej informacji

Zapraszamy na stronę wmsmasta.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące funkcjonalności systemu MASTA oraz
proponowanego modelu współpracy z naszymi Klientami.

61-371 POZNAŃ
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tel. 600 373 205
email: kontakt@wmsmasta.pl

strona www: wmsmasta.pl


