
ALAPHELYZET
A szkennerek a mind raktározásban, mind a lo-
gisztikában alapfelszereltségnek számítanak. A 
kiszállításoktól kezdve az álta-
lános árunyilvántartásig, szken-
nelő rendszereket naponta több 
ezer ember használja. A mobil 
adatgyűjtés értékes időt vehet igé-
nybe a lapolvasó típusától, alkal-
mazási forgatókönyvétől és az áru 
méreteitől függően. Az alkalma-
zások és az ujjgyűrűs szkennerek 
kombinálása jelentős időmegtaka-
rítást eredményez Önök és mun-
kavállalóik számára.
A szokásos kézi szkenner eszkö-
zök hátránya, hogy a beolvasás-
hoz meg kell szakítani az éppen 
esedékes munkafázist. Az egyéni folyamat szem-
pontjából ez nem vesz sok időt igénybe, a teljes 
folyamatvolumen alakulására azonban figyelemre 
méltó hatása van. BOOST rendszerünkkel modern 
szkennelési megoldások használhatók, ideális eset-
ben a kezek szabadok maradnak.

LINGEMANN-ESETTANULMÁNY
Minden üzemben vannak olyan tárolóhelyek, ame-
lyek készletkezelése nem az ERP rendszerben tör-
ténik. Az ott tárolt termékeknek vagy fogyóeszkö-
zöknek azonban raktáron kell lenniük, és pontosan 
ugyanúgy kell beszerezni azokat is, mint az anyags-
zámmal rendelkezőket. A készletgazdálkodás tech-
nikai megoldásai gyakran az árukezelési rendszer 
folyamatához igazodnak, és nem működhetnek 
„önálló rendszerként“. Ezekhez a területekhez ki-
fejlesztettünk egy speciális alkalmazást, amely egy 
ujjgyűrűs szkennerrel kombinálva egyszerű és olcsó 

megoldást nyújt. Alkalmazásaink az összes szabvá-
nyos okostelefonon futnak, és különféle készletgaz-

dálkodási funkciókat kínálnak, pél-
dául kivétet, újratöltést vagy leltárt.
Az ujjgyűrűs szkenner és a karpán-
tos okostelefon kombinációjával a 
kezek szabadon maradnak. Miu-
tán az illetékes kollégák kimennek 
a raktárba az áru elraktározására, 
egy munkafolyamatban a beszer-
zési igényeket is rögzíthetik, min-
dezzel pedig értékes időt takarít-
hatnak meg.

REALIZACJA
Alkalmazásunk jelentősen eltér a szokványos 
szkennelési eljárástól. A megrendelés paraméterei 
már tárolhatók a QR-kódban. A megrendelés tételeit 
egyetlen kattintással rögzítjük. A generált informá-
ciók átvétele a szerverről történik, és az okostele-
fonon kerülnek megjelenítésre. Ez lehetővé teszi, 
hogy egy pillanat alatt megbizonyosodjon a bevitt 
adatok helyességéről. Ezenkívül a folyamat minden 
további, okostelefonon végrehajtandó művelet nél-
kül véglegesíthető.
Számunkra fontos, hogy a folyamat során ügyfe-
leink ne ütközzenek médiazavarokba, ezért a tov-
ábbi feldolgozásra rugalmas lehetőségeket kíná-
lunk. Ezek a beszerzési osztályra küldött egyszerű 
BANF e-mailtől az SRM vagy ERP rendszerek inter-
fészéig terjedő széles skálán helyezkednek el. Az 
adminisztrációs szoftver több szállítós rendszer, és 
az adatbázis könnyen szinkronizálható a központi 
rendszerekkel. Ezért minden egyes beszállító rés-
zére saját folyamat hozható létre. A gördülőcsapá-
gyakat a beszerzési osztályon keresztül szerzik be, 
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a ragasztót közvetlenül a szállítótól rendelik meg az 
EDIFACT-on keresztül, és a kesztyűforgalmazóhoz 
leadott megrendeléseket az ERP rendszerbe veze-
tik be. Rugalmas kezelőfelületünkkel pontosan azt a 
formátumot állítjuk elő, amely a meglévő struktúrák 
használatához szükséges, és ezáltal komoly meg-
valósítási költségeket takaríthat meg.

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS
A műszaki megoldáson túl a Lingemann számos 
szolgáltatást kínál. Végeredményben a folyamat 
olyan képet mutathat, hogy nem kell többé aggódnia 
a beszerzés és a felhasználóig való szállítás miatt. A 
szükséges anyagok rendelkezésre állnak, és teljes 
mértékben a gyártására koncentrálhat.
Fontos számunkra, hogy megoldásunkat ponto-
san az Ön egyéni igényeihez igazítsuk. Különféle 
műszaki rendszerek, tárolási, beszerzési és logiszti-
kai struktúrák állnak rendelkezésére.

MÉRHETŐ SIKER
Figyelemre méltó siker, hogy a munkavállalók olyan 
hatásköröket kapnak, amelyekben a munkafolyama-
tok egyszerűsödnek és felgyorsulnak. Ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy a munkaigényes regisztráci-
ós munkát élvezetesebbé tegyük, és biztosítsuk az 
adatok helyes rögzítését.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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