Deponuzu hızlı ve hatasız yönetin,
rekabette ön plana çıkın!
Yeni nesil teknolojilerle deponuza hız ve verimlilik sağlayacak Logo WMS ile tanışmaya
hazır mısınız?

Logo WMS, depo yönetimine güç, işletmenize değer kazandıran bir otomasyon aracı
olarak dijital dönüşümünüzü destekliyor. Baştan sona tüm depo hareketlerini android
işletim sistemli cihazlar üzerinden gerçekleştiriyor ve geliştirilmiş birçok fonksiyonu ile
süreçleri hızlandırarak kârlılığı artırıyor. Logo WMS, insan gücü ile gerçekleşen tüm
işlemlerde, iyileştirilmesi öngörülen veya gözden kaçabilecek tüm noktaları kontrol
ederek depo süreçlerini iyileştiriyor.

Yeni nesil Android
işletim sistemli cihazlara
uygunluk

Sipariş bazında
mal kabul

Mal kabul sırasında
paletleme

Paletli-paletsiz adresler
arası malzeme transferi

Palet işlemleri

Planlı sipariş sevkiyatı

Malzeme toplama ve
yerleştirme süreçlerinde
sepet kullanım özelliği

Millileştirme

İş bazında personel
puan hesaplama

Malzeme, adres palet
ve paket etiketleme

Depolar
arası transfer

Üretim işlemleri ve
üretimden sarf/fire girişi

ile tanışmak için tıklayınız!

Logo WMS mobil uygulamasını
karekodu okutarak indirebilirsiniz.

Logo WMS işletmenize neler kazandırır?
•
•
•
•
•
•

İş süreçlerinin hızlanmasıyla kârlılıkta artış
İnsan kaynaklı hataların minimuma indirilmesi
Sayım süreçlerinde kolaylık
Mal kabul ve gönderiminde etkili kontrol
Depo envanterinde izlenebilirlik
Personel ve depo kapasitesinin etkin ve verimli yönetimi

Logo WMS ile donanım ürünlerinin birlikte
alımlarında lansmana özel indirim fırsatı!

Son tarih

30
Haziran

Logo WMS ana paket, üretim modülü ve
kullanıcı artırımı alımlarında %20 indirime
ek Newland MT65+MT65 için masaüstü şarj
ve iletişim kiti 4.590 TL + KDV yerine sadece
3.900 TL+KDV
1.3GHz Quad Core 64-bit Processor, Android 8.1, 2 GB RAM, 16 GB ROM, Direkt Şarj ve
İletişim için Micro USB 2.0 (OTG), 4 inch WVGA Ekran, 800 x 480 çözünürlük, -20 ile 55
çalışma sıcaklığı, IP65 koruma, 1.2 metre düşme dayanımı, 3.800 mAh batarya, High
Performance 2D Imager Barkod Okuyucu, Titreşim, Numerik Tuş Takımı, MicroSD
Genişleme yuvası, Dual Band WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 Ghz & 5 Ghz), Bluetooth 4.0

Kampanya koşulları ve blgler;
1. Kampanya 14 Mayıs – 30 Hazran 2020 tarhler arasında Logo WMS ana paket le le brlkte aynı fatura çnde
satın alınan modül, kullanıcı artırımı paketlernde geçerldr.
2. Kampanyada yer alan Newland MT65 chazı Logo WMS çözümünden bağımsız kampanya fyatından satılamaz.
3. Logo WMS çözümünün %20 ndrm fırsatı donanımlı alımlarda geçerldr. Donanım alınmadığı takdrde
Logo WMS’e ndrm uygulanmayacaktır.
4. Bu kampanya sadece tek seferlk alımlarda geçerldr.
5. Kampanyalarda tek fatura şartı aranmaktadır.
6. Bu kampanya eş zamanlı dğer kampanyalar ve özel koşullu ürün alımları le brleştrlemez.
7. Logo Yazılım, kampanya çerğn ve süresn değştrme hakkını saklı tutar.

Logo WMS tanıtım webinarına kayıt olmak için tıklayın!

Ürün broşürü için tıklayın!

Detaylı ürün özellikleri için tıklayın!

Sıkça sorulan sorular için tıklayın!

Ürün fiyatlarına ulaşmak için tıklayın!

Logo WMS hakkında bize ulaşabilmek için tıklayın!
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