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Inteligentny system zarządzania 
magazynem
do każdego magazynu.
Optymalne procesy magazynowe.

Inteligentny i kompleksowy system zarządzania magazynem WMS Jungheinrich jest rozwiązaniem do efektywnego 
zarządzania i sterowania procesami magazynowymi, a także ich optymalizowania. Branża, wielkość i stopień automatyzacji 
magazynu nie odgrywają przy tym większej roli. Kompleksowy system WMS Jungheinrich z bardzo łatwym w obsłudze 
interfejsem użytkownika dostosowuje się do indywidualnych potrzeb.

Wraz z rozwojem Państwa firmy rozwijać się będzie również oprogramowanie. Konstrukcja systemu WMS Jungheinrich 
gwarantuje możliwość rozszerzenia o nowe funkcje także starszych wersji oprogramowania.

W razie potrzeby nasi pracownicy z działu wsparcia technicznego przez całą dobę 365 dni w roku służą pomocą 
we wszystkich kwestiach – niezawodnie i szybko, poprzez zdalne połączenie. Większa wydajność procesów 
intralogistycznych w przedsiębiorstwie dzięki systemowi WMS Jungheinrich. Skorzystajcie Państwo z naszego wieloletniego 
doświadczenia.

Korzyści

• Inteligentne zarządzanie magazynem dla maksymalnej efektywności.

• Indywidualne rozwiązanie z dużym zakresem różnych funkcji.

• Intuicyjna obsługa dzięki interfejsowi przyjaznemu użytkownikowi.

• Doskonała integracja.

• Możliwość rozbudowy w przyszłości.



Oprogramowanie Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualne 
dopasowanie

Zwiększenie wydajności 
magazynu.

Optymalne rozwiązanie dla 
maksymalnej kontroli.

Oprogramowanie tak 
indywidualne jak Państwa 
firma.

Optymalizacja procesów, tras i 
doskonałe wykorzystanie 
powierzchni eliminują konieczność 
wyszukiwania towarów, 
nieefektywność i kosztowną obsługę 
zwrotu towarów.

Dzięki systemowi WMS Jungheinrich 
wiedzą Państwo, gdzie znajdują się 
poszczególne towary i w jakiej ilości. 
Już dziś czerpią Państwo korzyści z 
przyszłego rozwoju.

System zarządzania magazynem WMS 
Jungheinrich dostosowuje się do 
Państwa firmy, oferując rozwiązania 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb.

Większa ekonomiczność
• Inteligentne algorytmy dla lepszej 

wydajności w magazynie.
• Zoptymalizowany przepływ 

towarów.
• Brak konieczności wyszukiwania 

towaru oszczędza czas.
• Dynamiczne autooptymalizacje, 

np.relokacje w magazynie oraz 
analizy ABC.

Prosta obsługa
• Wyjątkowo intuicyjna obsługa 

dzięki nowoczesnemu, 
przyjaznemu dla użytkownika 
interfejsowi.

• Szybkie szkolenia.
• Wydajna i efektywna praca dzięki 

wsparciu systemu.
• O 20% kliknięć mniej dzięki 

zoptymalizowanym maskom.
• Indywidualnie konfigurowalne 

analizy i raporty.

Doskonałe sterowanie
• Zintegrowane rozwiązanie do 

sterowania przepływem 
materiałów umożliwia optymalną 
kontrolę złożonych 
automatycznych systemów 
magazynowych.

• Dopracowany system 
prowadzenia wózków widłowych 
zapewniający najkrótsze dystanse 
i mniejsze zużycie.

• (Pół)automatyczne przetwarzanie 
zleceń transportowych.

Maksymalne bezpieczeństwo 
procesów
• Doskonałe zarządzanie stanem 

magazynowym.
• Dokładna informacja o stanie 

magazynowym dzięki aktualizacji 
w czasie rzeczywistym.

• Eliminacja problemu braku 
towaru na stanie.

• Brak opóźnień w dostawie.
• Mniej zwrotów.

System przygotowany na wyzwania 
przyszłości
• Łatwa adaptacja w przypadku 

zmian w magazynie.
• Łatwość rozbudowy dzięki 

modułowej konstrukcji.
• Możliwość aktualizacji w 

dowolnym momencie przy 
zachowaniu wszystkich 
specyficznych dla klienta 
parametrów.

Ciągły rozwój
• Nasi eksperci w dziedzinie 

oprogramowania i logistyki stale 
rozwijają i aktualizują system.

• Stałe ulepszanie dzięki 
inteligentnym funkcjom.

Wsparcie 24/7
• Kompleksowa koncepcja obsługi 

i wsparcia.
• Wydajne procesy magazynowe 

długo po wdrożeniu.
• Wsparcie przez całą dobę przez 

365 dni w roku.
• Szybkie zdalne wsparcie.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb 
klienta
• Elastyczne dopasowanie do 

Państwa potrzeb dzięki możliwości 
konfiguracji i modułom 
dostosowanym do branży.

• Ponad 60 różnych modułów, w 
tym zarządzanie interfejsami i 
system sterowania wózkami 
widłowymi umożliwiają 
automatyzację magazynu.

• Dostosowywanie do 
indywidualnych wymagań dzięki 
różnym profilom.

• Indywidualne konfiguracje.
• Doskonała integracja wszystkich 

technologii magazynowych.

Prosta integracja z Państwa 
środowiskiem systemowym
• Wymiana danych i komunikacja ze 

wszystkimi popularnymi systemami 
nadrzędnymi za pośrednictwem 
standardowych interfejsów.

Indywidualna koncepcja
• Inteligentna komunikacja sieciowa: 

na życzenie dostarczamy w pełni 
zintegrowany system 
informatyczny.

• Skorzystajcie Państwo z korzyści, 
jakie oferują rozwiązania od 
jednego dostawcy i profesjonalni 
specjaliści od oprogramowania i 
procesów.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

 

 

 

Moduł podstawowy systemu WMS Jungheinrich

Konfigurowalne procesy składowania, różne metody inwentaryzacji, 
wizualizacja magazynu 2D, zarządzanie stanem magazynowym, 
konfigurowalne procesy przyjmowania towaru i uzupełniania stanu 
magazynowego, panel kontrolny, terminal radiowy, zarządzanie 
danymi, raporty KPI, konfigurowalne procesy pobierania towaru, 
konsolidacja, kompletacja seryjna, elektroniczny obieg 
dokumentów, zarządzanie zgodnie z datą ważności towaru, 
kompletacja równoległa, przygotowanie tras

Moduły dodatkowe systemu WMS Jungheinrich

Możliwość obsługi wielu klientów, możliwość obsługi wielu 
magazynów, zarządzanie partiami towarów, LRK/PRK, regał 
przesuwny, załadunek, pakowanie, transporter palet UPC, Pick-by- 
Voice, GS1 i specjalne kody kreskowe, bypass, zarządzanie 
numerami seryjnymi, wyłączne prawo przejazdu, LHM 
i reorganizacja zapasów, Pick-by-Light/Put-to-Light, zestawy 
artykułów, towary niebezpieczne/materiały niebezpieczne, opłaty 
magazynowe i VAS, zarządzanie pustymi opakowaniami, wstępne 
obliczanie pojemników

Moduły interfejsów

Interfejs systemu wysyłkowego, dostęp do zewnętrznych baz 
danych, interfejs systemu WMS i WCS

Moduły systemu sterowania wózkami widłowymi

Transport wielopaletowy, system sterowania wózkami widłowymi 
(TGS), wielopoziomowe zarządzanie transportem, przydzielanie 
urządzeń/stref w zależności od zlecenia, ograniczenia dotyczące 
pojazdów

Jungheinrich WCS / MFC moduł podstawowy

Wyszukiwanie miejsc magazynowych, strategie MFC, integracja PLC 
przenośników, panel kontrolny, obsługa błędów, funkcja i-point



 

Jungheinrich WCS / MFC moduły dodatkowe

Wielokrotne jednostki ładunkowe, podwójna lub wielokrotna 
głębokość składowania, zarządzanie UPC, odwrócenie kierunku 
transportu, formowanie par ładunkowych, współdzielenie, system 
AGV

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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