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Oprogramowanie dla firm

SYMFONIA w magazynie wysokiego sk adowania
Firma K- Consult z siedzib  w Gdyni jest importerem i dystrybutorem akcesoriów fotograficznych,
audio – video, IT oraz multimedialnych.  W swojej ofercie na wy czno  posiada produkty wiatowych
marek:  Cas  Logic,  Sigma,  Lexar,  Hahnel,  Slik,  OmniMount,  Bandridge,  Profigold,  Rudiwo.  Oferta
K-Consult to tak e kompleksowe rozwi zania przy tworzeniu atrakcyjnej oferty oraz innowacyjnej
ekspozycji produktów w sklepach. Wybór oprogramowania SYMFONIA®  nie by  przypadkowy.

OCZEKIWANIA

Firma za ona w marcu 1998 roku, od pocz tku funkcjonowania korzysta a z modu ów
SYMFONII®.
– Zale o nam  na tym, aby nowy system usprawnia  proces sprzeda y. Oczekiwali my
podniesienia efektywno ci i sprawno ci kana u sprzeda y oraz zwi kszenia wydajno ci
pracy magazynu. Zapoznali my si  z modu ami SYMFONII®  i uznali my, e program
sprosta tym wymaganiom – wyja nia Maciej Tomi ski, Specjalista ds. IT.
Przez ponad 10 lat, firma K-Consult aktywnie rozwija a oprogramowanie.
– Klient na bie co dokonywa  aktualizacji oprogramowania, wprowadza  dodatkowe
stanowiska,  na  co  mia  wp yw  rozwój  firmy.   W  chwili  obecnej,   SYMFONIA®  wpiera
wszystkie obszary jej funkcjonowania  –  mówi Marzena Groszyk,  Dyrektor  Marketingu  i
Sprzeda y MAP solutions.
Z oprogramowania korzystaj  dzia y ksi gowo ci, kadr oraz magazyn.
Wzrost zainteresowania ze strony konsumentów oferowanymi przez K-Consult artyku ami
wymusi  rozwój rozwi za  logistycznych w magazynie oddalonym o kilkana cie kilometrów od
siedziby centrali.
- Klientowi zale o na usprawnieniu jego funkcjonowania i wprowadzeniu nowoczesnych
rozwi za , pozwalaj cych na szybkie odnajdowanie poszczególnych towarów na pó kach.
Zaproponowali my wprowadzenie modu u, który spe nia te oczekiwania  – mówi Mariusz
Partyka, Wiceprezes MAP solutions i Dyrektor Dzia u Rozwi za  Indywidualnych.

MAGAZYN WYSOKIEGO SK ADOWANIA

Dzia  Rozwi za  Indywidualnych zaproponowa  wprowadzenie modu u pod nazw  Magazyn
Wysokiego Sk adowania.
- Konieczne okaza o si  zastosowanie kolektorów danych wspó pracuj cych z kodami
kreskowymi znajduj cymi si  zarówno na opakowaniach zbiorczych, jak i pojedynczych
partiach – wyja nia Sylwester Maliszewski, Programista MAP solutions.
Wprowadzone rozwi zanie polega o na podzieleniu magazynu na rega y sk adaj ce si  z
wielu warstw pó ek, przy czym rega  - pó ka tworzy o lokalizacj  posiadaj  w asny,
indywidualny kod, przypisany w kodzie kreskowym.
Na tej podstawie system jest w stanie zaewidencjonowa  towary sk adowane w magazynie
ze wskazaniem lokalizacji, a w konsekwencji umo liwi  prowadzenie wydajnej i
ergonomicznej polityki magazynowania towarów, przy wykorzystaniu kolektorów danych.
Kody kreskowe znajduj  si  na opakowaniach zbiorczych i pojedynczych. Towar
przeznaczony do wydania przedstawiany jest magazynierowi w postaci listy kompletacyjnej,
uwzgl dniaj cej ilo ci towarów i ich rozlokowanie w kontek cie maksymalnego uproszczenia
procesu wydawania produktów, a wykorzystanie kolektorów pozwala na zminimalizowanie
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mo liwo ci pope niania b dów przy r cznym wprowadzaniu danych.
Znacznym usprawnieniem okaza o si  u ycie kolektorów jako g ównego narz dzia
inwentaryzacji. Pozwoli o na znaczne skrócenie wymaganego czas operacji, pozwoli o
wyeliminowa  wiele b dów, powstaj cych przy inwentaryzacji spisywanej r cznie, a przez to
usprawni o proces inwentaryzacji.

WDRO ENIE

Wdro enie oprogramowania SYMFONIA® obj o central  firmy, jak równie  dwie filie.
ówna instalacja oprogramowania znajduje si  na sprz cie zlokalizowanym w centrali firmy i

y do obs ugi dzia alno ci firmy w dwóch lokalizacjach – centrali i oddalonym o kilkana cie
kilometrów magazynie.
MAP solutions na bie co wspiera system w K-Consult, uzupe nia o dodatkowe rozwi zania
usprawniaj ce prac  dzia ów.  Z firm  zosta a tak e podpisana umowa w zakresie opieki
serwisowej.
SYMFONIA spe ni a oczekiwania klienta.
– Dostrzegli my wzrost efektywno ci, obni enie kosztów, a tak e znaczne skrócenie
cie ki handlowo – magazynowej – podsumowuje Maciej Tomi ski.

Przyk ady wdro  równie  na stronie www.mapsolutions.pl

Ca y artyku  jest dost pny w formacie PDF. W celu dokonania zakupu dodaj go do koszyka.
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