GATEMA
MSS
Mobilní skladník start

Řešení Mobilní skladník Start je určeno pro rychlé a efektivní provádění
jednoduchých skladových operací v on‑line režimu pomocí čárových kódů. Mobilní
skladník Start je díky velmi přijatelné ceně a snadnému přechodu na systém Gatema
WMS ideální vstupenkou do světa skladové evidence pomocí čárových kódů.
Načítání položek probíhá snímáním čárových nebo 2D kódů, stejně jako např. doplnění
šarží, exspirací, výrobních čísel. Řešení je plně integrováno se systémem HELIOS, se
kterým on‑line komunikuje pomocí Wifi sítě nebo datové sítě mobilního operátora.

TECHNOLOGIE
• Software je provozován na
přenosných terminálech či jiných
zařízeních (tablety, dotyková PC)
s operačním systémem Windows
nebo Android. Standardně
podporujeme a dodáváme mobilní
terminály Zebra. Pracuje v on
‑line režimu za pomocí Wi‑Fi sítě
či jiné přenosové technologie
(např. datové přenosy mobilních
operátorů).
• Prohlížení aktuální výrobní
dokumentace (výkresy,
postupy, apod.) na terminálech
ve výrobě.
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VLASTNOSTI A FUNKCE GATEMA MSS
• Evidence příjemek včetně návaznosti na vydanou
objednávku.
• Evidence výdejek včetně návaznosti na expediční
příkaz nebo došlou objednávku.
• Evidence meziskladových převodek.
• Kontrola příjmu a kontrola výdeje.
• Možnost evidence výrobních čísel a šarží včetně
data exspirace.
• Inventura skladu.
• Možnost tisku z terminálů.
• Možnost snadného přechodu na produkt
Gatema WMS.
HLAVNÍ PŘÍNOSY ŘEŠENÍ GATEMA MSS
•
•
•
•
•
•

Zefektivnění práce ve skladech.
Eliminace chyb vzniklých při papírové evidenci.
Okamžité informace o dění ve skladech.
Rychlá, jednoduchá a přesná inventura.
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Nastavení aplikace na míru každého uživatele dle
jím vykonávaných činností.

• Možnost provozu přes datové přenosy mobilních sítí.
• Na terminálech je možné provozovat další
užitečné aplikace, např. Mobilní Inventuru Majetku.
BRANŽE A KOMODITY
Software Mobilní skladník Start – Gatema MSS je vhodný
pro použití ve všech branžích pro zpracování pohybů
nejrůznějších komodit:
• Zdravotnictví, výroba a distribuce léčiv
a zdravotnických prostředků.
• Velkoobchod, maloobchod.
• Potravinářství – distribuce, rychloobrátkové zboží.
• Chemický průmysl.
• Výroba plastů, forem.
• Zahradnictví, pěstitelství.
• Kovovýroba.
• Automobilový a letecký průmysl.
• Servisní střediska.
• E‑shopy
a mnohé další.

Řešení Mobilní skladník Start je určeno pro rychlé
a efektivní provádění jednoduchých skladových operací
v on‑line režimu pomocí čárových kódů.

