
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Managementul depozitelor 
Toate intrările și ieșirile sub control. 
Evoluţie: de la inventar la orientarea pe procese. 
 
 
 
 
 
Pentru a îndeplini așteptările clienţilor dumneavoastră cu privire la costuri mai mici și timp mai scurt, trebuie să 
fiţi pregătiţi. Prin automatizarea proceselor din depozit cu soluţia Boltrics, vă concentraţi atenţia asupra 
costurilor, eficienţei, calităţii și fiabilităţii, în timp ce vă ușuraţi activităţile administrative. 
Special pentru furnizorii de servicii de logistică cu activităţi de manipulare și depozitare, am dezvoltat 
un sistem WMS. De la o simplă comandă de intrare la scanare RF, Andocare încrucișată, Brokeri Vamali 
și EDI: totul este disponibil în 3PL Dynamics. Spre deosebire de alte sisteme WMS, bunurile sunt legate 
de clienţii din WMS-ul nostru: mai mulţi clienţi dintr-un singur depozit sunt o funcţionalitate standard 
în software-ul nostru. Cu un singur click, toate activităţile logistice cu valoare adăugată sunt înregistrate 
și facturate.



 

 

Susține toate activitățile de logistică  
 
Cu soluția Boltrics aveți toate funcționalitățile 
standard ale unui WMS modern. Iată 
funcționalitățile necesare unui depozit externalizat: 

• Preluare comenzi: Fie că utilizați scannere de 
coduri de bare wireless, terminale acționate vocal 
–WMS-ul nostru este pregătit pentru toate 
activitățile de preluare/ pregătire a comenzilor 
specifice furnizorilor de servicii logistice.  

• Scanare RF: Modulul scanare RF permite 
controlul complet al operațiunilor din depozit prin 
scanere. Vizualizări în timp real: asigură 
înțelegerea și controlul proceselor din depozit. 

• Activități cu valoare adăugata: Toate activitățile 
specifice cu valoare adăugată sunt administrate în 
WMS, complet integrat cu procesul de scanare. 
Calculul și facturarea acestor activități este 
automatizată. 

• Integrare cântărire: Înregistrați greutatea corectă 
în WMS prin interfețe standard dezvoltate pentru 
echipamentele de cântărire via scanere sau via 
touch screen-uri. 

• Andocare încrucișată: Convertește automat 
bunurile sosite și pregătirea livrării utilizând  
procesul de scanare în locațiile dedicate pentru 
andocarea încrucișată. 

• Urmărire și trasabilitate: Fiecare mișcare de 
marfă, loturi, paleți sau ambalaje din depozit este 
înregistrată și devine transparentă printr-un simplu 
click. 

• Control de calitate: Conectarea prin terminale 
wireless sau tablete și WMS permite verificarea 
calității bunurilor în fiecare etapă a procesului 
logistic. Rezultatele verificării sunt asociate cu 
bunurile, loturile din WMS. 

• Tipar etichete: Design pentru etichete așa cum 
solicită clienții. Puteți defini și tipări etichete în 
funcție de produs, client și adresă de livrare. 

 

• Portal clienți: Oferiți clienților acces în propriul 
lor portal web unde pot verifica informații legate 
de comenzi, facturi, bunuri. 

• EDI: Prin conectorii soluției oferim câteva 
interfețe standard “out-of-the-box”.  

WMS & facturare 
 
Soluţia WMS este integrată cu Dynamics 365 Business 
Central, însemnând faptul că toate activităţile din depozit 
asociate fiecărui client sunt înregistrate și facturate 
prompt și cu ușurinţă. Acest lucru permite vizualizarea în 
timp real a proceselor financiare, incluzând facturile în 
așteptare. 
 
Managementul informaţiei în WMS 
 
Să cuantifici înseamnă să știi. De aceea soluţia noastră 
completă pentru furnizorii de servicii logistice acoperă 
toate rapoartele necesare activităţii. De la o simplă fișă de 
magazie până la un dashboard cu cei mai importanţi KPI. 
Pentru că toate datele sunt disponibile într-un singur 
sistem integrat, puteţi avea o imagine clară a proceselor de 
afacere. Puteţi astfel gestiona afacerea și reacţiona din 
timp la mediul de afaceri în loc să rezolvaţi probleme deja 
apărute. 
 
Avantajele principale 
• Trasabilitate completă a bunurilor 
• Informaţii actuale și de încredere legate de livrări 
• Reducerea considerabilă a erorilor 
• Management eficient al afacerii 
• Costuri scăzute 
• Servicii îmbunătăţite pentru clienţi 
• Fiabilitate crescută 

 
 

Soluţia noastră Boltrics PROVA NOV 
Știind că furnizorii de servicii de logistică încearcă în mod independent 
să reinventeze roata, Boltrics a dezvoltat un standard de ramură.  
O soluţie pe care întreaga ramură se poate baza. O soluţie standard, 
confirmată, mereu actualizată  - datorită puterii și tehnologiei Microsoft 
Dynamics 365 Business Central. Implementare rapidă și specializată, 
dezvoltat de Boltrics, exact în conformitate cu planul.  
Soluţie super-parametrizabilă, fără dezvoltări care consumă timp. 
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