
Choosing The Right 

 



Σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας για 

διαχείριση αποθηκών . Ανακάλυψε δεκάδες δυνατότητες για 

την βελτίωση των πωλήσεων , τη μείωση των δαπανών και τον 

καλύτερο έλεγχο της επιχείρησή σου! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Οργανώστε τον Αποθηκευτικό Σας Χώρο, Εύκολα & Αξιόπιστα 

.Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση 

και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης και κέντρου εφοδιασμού 

(supply & logistics centers). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Απογραφή.  

Χρησιμοποιείστε το SmartSales WMS για να κάνετε την διαδικασία της απογραφής σας 

γρηγορότερα και ευκολότερα. 

Παραλαβή  

Αυτοματοποιημένες λύσεις για την παραλαβή των νέων σας εμπορευμάτων. 

Διαχείριση αποθεμάτων  

Με την τεχνολογία διαχείρισης αποθεμάτων, στοχεύετε να διασφαλίσετε ότι έχετε 

πάντα το δικαίωμα ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται για τους 

πελάτες σας. 

Picking  

Λύσεις για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας της περισυλλογής των προϊόντων από 

την αποθήκη. 



Πώς μπορεί το SmartSales WMS 

να βοηθήσει την επιχείρησή σας; 

o Αυτοματοποίηση της διαδικασίας των παραλαβών  

o Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών, της φόρτωσης , 

των αποστολών 

o Εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων και ανθρώπινων σφαλμάτων  

o Μείωση του μέσου χρόνου παραμονής των προιόντων στο ράφι  

o Μείωση κόστους από ληγμένες παρτίδες 

o Ελαχιστοποίηση των επιστροφών   

o Μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης και συντήρησης του 

αποθηκευτικού κέντρου  

o Έξυπνη ανατροφοδότηση των θέσεων picking  

o Συσκευασία και αποστολή χωρίς λάθη και καθυστερήσεις  

o Ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των απογραφών  

o Αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

o Προσαρμοστικότητα στις αιφνίδιες μεταβολές της ζήτησης 

 



 

Πανίσχυρο ΒackEnd. H ομάδα μας έχει εμπειρία στην ενσωμάτωση του SmartSales 
WMS με τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ERP. 

Communicate APi .Το INTERACTIVE  είναι υλοποιημένο με σύγχρονη φιλοσοφία που 
του επιτρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε σύστημα ERP 

 

 

 

 

 

 

 



Το SmartSales WMS  σχεδιάστηκε με επίκεντρο το χρήστη, δημιουργώντας ένα 

νέο τρόπο για την απλοποίηση των καθημερινών του δραστηριοτήτων.  

Σε κάθε σημείο επαφής, το SmartSales WMS δημιουργεί αξία, θέτοντας τις 

βάσεις για μια ισχυρή και αποδοτική σχέση ανάμεσα στο χρήστη, την 

επιχείρηση και ένα ευφυές λογισμικό. 
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