MOBIL LAGERSCANNERLØSNING
OPTIMER LAGERPROCESSERNE MED EN MOBILE
WMS LAGERSCANNERLØSNING TIL MICROSOFT
DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS
OG DYNAMICS AX
Mobile WMS fra Tasklet Factory er en mobil
stregkodescannerløsning der understøtter
arbejdsprocesserne på lageret og integrerer
til standardfunktionerne i Dynamics 365 for
Finance and Operations og Dynamics AX.
Løsningen har en flot grafisk brugergrænseflade
der er nem at bruge og kan konfigureres til
at passe til den enkelte bruger. Dine lagermedarbejdere vil være mere effektive og lave
færre fejl, da Mobile WMS giver dem de
informationer og oplysninger der er nødvendige
for at kunne arbejde effektivt.

ADVANTAGES
ANDROID OPERATIV SYSTEM

Mobile WMS løsningen understøtter
operativsystemet Android. Dette giver
en stabil og fremtidssikker løsning

BRUGERVENLIG

Mobile WMS løsningen er designet
med fokus på at minimere klik og
irrelevant information. Brugerne
bruger minimal tid på oplæring

ON-/OFFLINE FUNKTIONALITET
De centrale arbejdsprocesser kan
udføres uden internetforbindelse.
Resultatet er en stabil løsning med
stor ydeevne

Fordele
INSTALLERET PÅ KUN 2 DAGE

Mobile WMS er en komplet løsning,
der kan være oppe og køre hos kunden
på 2 dage

NEM AT TILPASSE

Mobile WMS er designet, så det nemt
kan udvides med brugerdefinerede
funktioner

INTEGRERER TIL STANDARD

Installation og support af løsningen er
let, da løsningen er 100% integreret
med Dynamics 365 for Finance and
Operations og Dynamics AX

FUNKTIONER
VAREMODTAGELSE

Registrer og kontroller ankomne
varer. Support af batchnumre,
udløbsdato og serienummersporing

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af
salgsordrer, produktionsordrer
(styklister) og flytteordrer

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte og uplagte
optællinger og mærkatoptælling

TAB/VIND KLADDE

Op-/nedjustering af antal

FLYTNING

Håndter uplanlagte flyt af varer

LOKATIONSINDHOLD

Få vist indholdet af en bestemt
lokation

FUNKTIONER
FIND VARE

Få vist en vares lokation og antal

OPRET PALLE

Opret nyt palle-ID og tildel
palletype og hylde

PALLETRANSPORT

Flyt palle i forbindelse med
forsendelse

FÆRDIGMELDING

Indberet emner som færdige i
en produktionsordre

KARANTÆNEORDRER

Håndter karantæneordrer

UPLANLAGT PALLEFLYTNING
Håndter uplanlagt flytning
af paller

REGISTRER STREGKODE

Tilknyt en stregkode til en vare

REFERENCER
Mobile WMS fra Tasklet Factory anvendes af
en lang række kunder over hele verden, bl.a.:

KONTAKT
Mobile WMS løsningen sælges, implementeres
og supporteres gennem vores globale netværk af
Microsoft Dynamics Partnere. Tasklet Factory har
kontorer i både Danmark og USA hvorfra
løsningen udvikles og supporteres.
Tasklet Factory er også forhandler af hardware
fordi den bedste software behøver det bedste
hardware. Vores salgsafdeling er klar til at rådgive
om det bedste hardware til Mobile WMS.
Kontakt os for mere information:
Tasklet Factory
Alfred Nobels Vej 27
DK-9220 Aalborg
Tel: +45 7233 2000
sales@taskletfactory.com
www.taskletfactory.com

