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Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης της Jungheinrich (Warehouse Management System - WMS) κέρδισε
το βραβείο "Best Factory Software of 2018"


Η κριτική επιτροπή επεσήμανε την υψηλή αξία του για τον πελάτη, την ευχρηστία του καθώς
και την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών με τα συστήματα ERP.

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης της Jungheinrich (Warehouse Management System - WMS) βραβεύτηκε
ως "Best Factory Software of 2018" από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου του Potsdam.
Από τα 30 συστήματα που αξιολογήθηκαν, η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες και
εκπροσώπους του βιομηχανικού κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας επέλεξε το λογισμικό διαχείρισης
αποθήκης της Jungheinrich ως νικητή στην κατηγορία "Logistics".
Το σύστημα WMS της Jungheinrich απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα
υψηλής αποδοτικότητάς του και της εύκολης ενσωμάτωσης του σε υφιστάμενες δομές λογισμικού.
Σύμφωνα με τον Markus Skof, Αντιπρόεδρο του τομέα Warehouse Management Solutions της Jungheinrich,
«Η ψηφιοποίηση και η συνδεσιμότητα είναι οι κυριότεροι παράγοντες για την αποτελεσματικότερη διεργασία
logistics. Η Jungheinrich είναι τόσο πάροχος εξοπλισμού εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και προμηθευτής
λογισμικού. Το WMS της Jungheinrich υποστηρίζει τους πελάτες μας στη μετάβαση σε μια ψηφιακή αποθήκη
4.0, επιτρέποντας σε κάθε εταιρεία - είτε πρόκειται για έναν παγκόσμιο όμιλο είτε για μια μικρή ή μεσαία
επιχείρηση - να συνδέσει τις διαδικασίες της με επιτυχία και να τις διαχειρίζεται τέλεια, διασφαλίζοντας έτσι την
κερδοφορία και την μελλοντική της βιωσιμότητα. Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις
συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε αποθήκης - είτε πρόκειται για χειροκίνητα, για ημιαυτόματα ή πλήρως
αυτοματοποιημένα συστήματα. Το WMS της Jungheinrich είναι μια ώριμη πλατφόρμα που βελτιώνεται
συνεχώς. Είναι προσαρμόσιμο και αναπτύσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Χάρη στην ευελιξία
του, μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα και ως εκ τούτου καλύπτει τις μελλοντικές αλλαγές. Για μας, η
αποτελεσματική και χωρίς αστοχίες, λειτουργία του λογισμικού είναι πρωταρχικής σημασίας. Η γρήγορη
εκπαίδευση στη λειτουργία του συστήματος και η ευκολία χρήσης του είναι προ απαιτούμενα. Η φιλοσοφία του
WMS είναι ότι, ενώ ένα δικτυωμένο σύστημα μπορεί να είναι πολύπλοκο, δεν πρέπει να είναι περίπλοκο.»
Σχετικά με το WMS της Jungheinrich
Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης της Jungheinrich διαχειρίζεται, ελέγχει και βελτιστοποιεί ολόκληρη την
εσωτερική ροή υλικών μέσα σε μια αποθήκη, εξασφαλίζοντας λειτουργικές και αποτελεσματικές διαδικασίες.
Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι ειδικοί ανάπτυξης λογισμικού, λειτουργιών και εξοπλισμού εφοδιαστικής
αλυσίδας της Jungheinrich αναπτύσσουν συνεχώς το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης, βασισμένο στις
τελευταίες τάσεις intralogistics.
Λόγω της προσαρμοζόμενης δομής και του πολυδιάστατου μοντέλου διαμόρφωσης του, το WMS της
Jungheinrich, προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές της αποθήκης. Καθώς ο πελάτης μεγαλώνει, το λογισμικό
της Jungheinrich μεγαλώνει μαζί του. Οι διασυνδέσεις εγγυώνται εύκολη ανταλλαγή δεδομένων και ασφαλή
επικοινωνία με όλα τα συμβατικά συστήματα ERP. Με αυτό τον τρόπο, το WMS της Jungheinrich
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των πελατών και όχι το αντίστροφο.

