
SITUAȚIA INIȚIALĂ
Scannerele sunt echipamente standard atât în   de-
pozit, cât și în logistică. De la livrările primite până la 
înregistrarea generală a mărfurilor, 
mii și mii de persoane folosesc sis-
teme de scanare în fiecare zi. Înre-
gistrarea mobilă a datelor poate 
ocupa timp prețios în funcție de ti-
pul scanerului, de scenariul de uti-
lizare și de cantitatea de mărfuri. O 
combinație din aplicație și scanere 
cu inel vă dau dvs. și angajaților 
dvs. o mare parte din acest timp 
înapoi.

Dezavantajul dispozitivelor obișnuite 
de scanare manuale este că pașii de 
lucru curenți trebuie întrerupți pentru 
scanare. În ceea ce privește procesul individual, acest 
lucru nu necesită mult timp. Însă calculat pe volumul 
total al proceselor, există un efect notabil. Soluțiile 
moderne de scanare pot fi utilizate cu sistemul nostru 
BOOST și, în mod ideal, mâinile dvs. rămân libere.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN
În fiecare firmă există zone de depozitare care nu 
sunt gestionate în inventar în sistemul ERP. Însă 
producția sau materialele consumabile depozitate 
acolo trebuie să fie depozitate și achiziționate exact 
în același mod ca și cele cu un număr de material. 
Soluțiile tehnice existente pentru gestionarea sto-
curilor sunt adesea orientate către derularea din 
sistemul de gestionare a mărfurilor și nu pot fi ope-
rate ca „sistem autonom”. Am dezvoltat o aplicație 
specială pentru astfel de domenii de aplicație, care, 
în combinație cu un scaner cu inel, oferă o soluție 
simplă și ieftină. Aplicațiile noastre rulează pe toate 

smartphone-urile obișnuite și oferă diverse funcții de 
gestionare a materialelor, precum extragerea, reum-

plerea sau inventarierea.
Cu combinația de scaner cu inel și 
smartphone cu suport de braț, mâi-
nile sunt libere. După ce colegii au 
mers la depozit pentru a depozita 
marfa oricum, necesarele pot fi în-
registrate într-un singur proces și 
economisiți timp prețios.

TRANSPUNERE
Aplicația noastră diferă semnifica-
tiv de procesul obișnuit de scana-
re. Parametrii comenzii pot fi deja 

memorați în codul QR. Articolele comenzii sunt înre-
gistrate cu un singur clic. Informațiile generate sunt 
preluate de pe server și afișate pe smartphone. Ace-
asta înseamnă că vă puteți asigura că introducerea 
dvs. este corectă dintr-o privire. În plus, procesul 
poate fi finalizat fără nicio acțiune pe smartphone.
Pentru noi este important să nu existe întreruperi 
de medii pentru clienții noștri în acest proces, motiv 
pentru care oferim opțiuni flexibile pentru prelucra-
rea ulterioară. Acestea variază de la un simplu e-
mail cu BANF la departamentul de achiziție până la 
interfețe la sistemele SRM sau ERP. Software-ul de 
administrare este un sistem cu mai mulți furnizori, iar 
baza de date poate fi ușor sincronizată cu sistemele 
principale. Prin urmare, poate fi înregistrat un pro-
ces separat pentru fiecare furnizor. Rulmenții sunt 
achiziționați prin departamentul achiziție, adezivul 
este comandat direct de la furnizor prin EDIFACT 
și comenzile de la furnizorul de mănuși sunt intro-
duse în sistemul ERP. Cu interfața noastră flexibilă, 
creăm exact formatul necesar pentru a utiliza struc-
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turile existente și, astfel, economisim costuri ridicate 
de implementare.

FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ
Pe lângă soluția tehnică, Lingemann oferă o serie 
de servicii. În partea de sus, procesul poate fi astfel 
încât să nu mai trebuiască să vă faceți griji cu privire 
la achiziție și transportul la punctul de utilizare. Ma-
terialele necesare sunt gata de utilizare și vă puteți 
concentra complet asupra producției dvs.
Pentru noi este important ca soluția noastră să fie 
adaptată exact nevoilor dvs. individuale. Avem la 
dispoziție pentru dvs. diverse sisteme tehnice, struc-
turi de depozite, de achiziție și logistice.

SUCCES MĂSURABIL
Un succes notabil este că angajații câștigă capacita-
te prin simplificarea și accelerarea etapelor de lucru. 
Acest lucru ne permite să facem munca complexă 
de înregistrare a datelor mai plăcută și să asigurăm 
înregistrarea corectă a datelor.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
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