Globalny Język Biznesu

Globalne rozwiązania
– lokalni dostawcy IT
i urządzeń
Rozwiązania GS1 stosowane są u 2 milionów uczestników systemu GS1 na
świecie. W Polsce korzysta z nich 24 000 firm. Kupując aplikacje, systemy oraz
sprzęt od autoryzowanych dostawców, zyskujesz pewność jakości. Skorzystaj
z katalogu dostawców GS1, wybierz produkt zgodny z naszymi standardami.
Zyskasz wsparcie w zakresie:
·· aplikacji do wydruku kodów kreskowych;

ERP – głównym celem systemów
klasy ERP (z ang. Enterprise
Resource Planning) jest integracja
wszystkich działów i funkcji
w firmie. Dzięki temu firma
posługuje się tylko jednym
zbiorem danych.

·· doboru materiałów eksploatacyjnych;
·· sprzętu: skanerów, terminali, drukarek, urządzeń ważąco-etykietujących;
·· weryfikatorów pozwalających ocenić jakość kodów kreskowych;
·· narzędzi wspomagających elektroniczną wymianę danych (ang. Electronic
Data Interchange, EDI);
·· systemów klasy ERP, WMS, WES;
·· wdrożenia identyfikacji w oparciu o fale radiowe RFID (z ang. Radio
Frequency Identification);
·· zarządzania danymi podstawowymi;
·· doboru aplikacji do zarządzania łańcuchem dostaw.

Decydując się na produkt ze znakiem „Zgodny z GS1”, masz pewność,
że spełnia on światowe standardy.

WMS – system WMS to
nowoczesne rozwiązanie
wspierające obsługę procesów
logistycznych, przeznaczone
dla magazynów oraz centrów
logistycznych.

WES – oprogramowanie
WES organizuje sekwencje
i synchronizuje kompletowanie,
pakowanie i wysyłkę gotowego
produktu. System WES działa
w czasie rzeczywistym. Stanowi
też etap pośredni pomiędzy
systemem (ERP) a systemem
WMS.

Dla kogo:
·· handel i produkcja;
·· ochrona zdrowia i farmacja;
·· wojsko;
·· TSL;
·· e-commerce;
·· przemysł;
·· przedstawiciele innych branż.

Co zyskasz:
W ofercie współpracujących z GS1 Polska dostawców
znajduje się szereg rozwiązań i usług optymalizujących
i automatyzujących procesy biznesowe w obszarach
logistyki magazynowej, produkcji, znakowania, handlu
i dystrybucji oraz pracy mobilnej.
Dzięki współpracy:
·· usprawnisz procesy biznesowe;
·· wdrożysz komunikaty elektroniczne (np. INVOICE,
DESADV, ORDERS) i spełnisz wymagania odbiorców
w zakresie EDI;
·· zaimplementujesz technologię RFID, dzięki której
będziesz mógł w czasie rzeczywistym śledzić
przemieszczane ładunki w łańcuchach dostaw;
·· wdrożysz etykietę logistyczną GS1;
·· dobierzesz do swoich potrzeb odpowiednie
oprogramowanie, wspomagające pracę magazynu;
·· dowiesz się, jakie korzyści mogą przynieść Tobie
technologie głosowe;
·· dobierzesz odpowiedni sprzęt niezbędny do pracy
magazynu: czytniki kodów kreskowych i RFID,
terminale mobilne, drukarki przemysłowe, oraz
akcesoria niezbędne do znakowania magazynów
i hal produkcyjnych;
·· zweryfikujesz poprawność oznaczeń kodowych
1D i 2D;

Katalog firm dostępny jest po zeskanowaniu
kodu QR:

oraz na stronie www:
www.gs1pl.org/katalog-dostawcow-rozwiazan

·· otrzymasz poprawnie przygotowane wzorce
lub etykiety z kodami kreskowymi.
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