
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Η ΛYΣΗ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘHΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚA ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΕI
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣYΓΧΡΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚHΣ ΑΠΟΘHΚΗΣ
Υποστηρίζει τις διαδικασίες picking, put away, απογραφής και packing. Ο αποθηκάριος 

διαθέτει φορητό τερματικό βιομηχανικών προδιαγραφών για να αντέχει στις δύσκολες 

συνθήκες λειτουργίας της αποθήκης και έχει πρόσβαση στα στοιχεία πελατών, προμηθευτών, 

παραγγελιών, αναμονής παραλαβών, παρτίδων και serial numbers.

Συνεπώς ο αποθηκάριος μπορεί εύκολα, γρήγορα και χωρίς λάθη να καταγράψει τις παραλαβές 

από προμηθευτές, να τοποθετήσει τα προϊόντα σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης, να 

εκτελέσει παραγγελίες πελατών, να παραλάβει επιστροφές και να κάνει απογραφές.

Παράλληλα η λύση δίνει την δυνατότητα κιβωτοποίησης των παραγγελιών με έκδοση ετικέτας 

κιβωτίου με τα στοιχεία του παραλήπτη καθώς και την εκτύπωση ετικετών με ή χωρίς barcode 

για τεμάχιο ή συσκευασία, παρακολούθηση παρτίδων ή σειριακών αριθμών προϊόντων ενώ 

συλλέγεται πλήθος στατιστικών στοιχείων για την εκτέλεση των παραγγελιών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:
APOTHEMA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Την παραλαβή προϊόντων 
από προμηθευτές.
 
Την τοποθέτηση 
προϊόντων στην αποθήκη.

Ενδοδιακίνηση 
προϊόντων.

Διαχείριση επιστροφών.

 Την συλλογή 
παραγγελιών προς 
εκτέλεση.

Απογραφή αποθήκης.

Πακετοποίηση 
παραγγελιών.

Την εκτύπωση ετικετών 
προϊόντων.

 Παρακολούθηση 
σειριακού αριθμού 
προϊόντων.

 Παρακολούθηση 
στατιστικών στοιχείων 
εκτέλεσης 
παραγγελιών / 
παραλαβών.



Μηχανογραφώντας την λειτουργία της αποθήκης εξαλείφονται τα λάθη της χειρόγραφης καταχώρησης, 

μειώνεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών, αυξάνεται το πλήθος των παραγγελιών που 

εκτελούνται στην μονάδα του χρόνου.

Η δυνατότητα διενέργειας συνεχών απογραφών ταυτίζει το πραγματικό απόθεμα με το λογιστικό έτσι 

η εταιρία αποφεύγει σχετικά θέματα που προκύπτουν από τις  φορολογικές αρχές ενώ μειώνονται 

δραματικά οι περιπτώσεις έλλειψης αποθέματος (under stocking) ή πλεονάζοντος αποθέματος (over 

stocking).

Μείωση δαπανών που προκύπτουν από λάθη χειρόγραφης 
καταχώρησης.

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης των εργασιών 
του αποθηκάριου.

Αύξηση αποδοτικότητας των αποθηκάριων και βελτίωση του 
τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών.

Ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης.

Δυνατότητα απασχόλησης ανειδίκευτου χρήστη.

Άμεση και έγκυρη ενημέρωση της εταιρίας για πωλήσεις, 
παραλαβές, αποθέματα και επιστροφές συνεπάγοντας στην 
ταχύτερη και ορθότερη λήψη αποφάσεων.

ΩΦΕΛΗ:

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, Email: sales@albanis.gr, www.albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr


