
System zarządzania magazynem WMS
Jungheinrich WMS Essential



Proste rozwiązanie
do profesjonalnego zarządzania 
magazynem.
Do efektywnego zarządzania małymi i średnimi magazynami.

Zachęcamy Państwa do wprowadzenia swojego magazynu w erę cyfryzacji i przejścia z systemu analogowego na cyfrowy: 
z Jungheinrich WMS Essential. To inteligentne rozwiązanie do profesjonalnego zarządzania magazynem oferuje 
sprawdzone w praktyce procesy oraz funkcje, za pomocą których można łatwiej, wydajniej i taniej zarządzać małym lub 
średnim magazynem.

Łatwa implementacja pozwala na szybką poprawę efektywności i oszczędność kosztów. Ponadto system Jungheinrich WMS 
Essential cechuje kompatybilność w przód: system może być w każdej chwili rozszerzany lub aktualizowany.

Oprogramowanie oferuje wiele korzyści — optymalny przepływ towarów, wysoką produktywność, niski poziom błędów, 
przejrzystość w magazynie.

Korzyści

• Efektywne zarządzanie małymi i średnimi magazynami.

• Szybka implementacja dzięki standardowym procesom.

• Nieograniczone możliwości rozbudowy dzięki modułowej konstrukcji.

• Możliwość rozbudowy w przyszłości.

• Atrakcyjna cena bazowa dzięki wyjątkowemu modelowi licencyjnemu.



Oprogramowanie Jungheinrich
dla maksymalnych korzyści.

Wydajność Bezpieczeństwo Indywidualne 
dopasowanie

Zwiększenie wydajności 
magazynu.

Optymalne rozwiązanie dla 
maksymalnej kontroli.

Oprogramowanie tak 
indywidualne jak Państwa 
firma.

Większa produktywność dzięki 
cyfryzacji procesów od przyjęcia 
towaru, poprzez wewnętrzne 
procesy, do kompletacji i wyjścia 
towaru.

Odwzorowanie w systemie struktury 
i procesów Państwa magazynu 
pozwala zachować stałą kontrolę 
nad stanem magazynowym 
i zleceniami w Jungheinrich WMS 
Essential – teraz i w przyszłości.

Indywidualnie łączone moduły i liczne 
standardowe funkcje sprawiają, że 
sterowanie magazynem jest łatwiejsze, 
wydajniejsze i tańsze niż kiedykolwiek 
dotąd.

Wydajne procesy
• Zoptymalizowany przepływ 

towarów.
• Wysoka produktywność.
• Brak konieczności wyszukiwania 

artykułów.
• Łatwiejsze inwentaryzacje.
• Atrakcyjna cena bazowa.

Maksymalna transparentność
• Dokładne zarządzanie artykułami 

w magazynie.
• Dokładność inwentaryzacji 

99,9%.
• Stała gotowość dostaw.

Nie zajmuje wiele miejsca 
w magazynie
• Większa rentowność poprzez 

niski stan magazynowy.
• Najlepsze możliwe wykorzystanie 

przestrzeni.

Łatwa integracja
• Integracja z istniejącym 

systemem informatycznym 
poprzez interfejs do wielu 
popularnych systemów 
nadrzędnych.

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.

Większe bezpieczeństwo procesów 
dzięki mniejszej liczbie błędów
• 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.

Gotowość na wyzwania przyszłości
• Wiele opcjonalnych modułów 

dodatkowych umożliwiających 
łatwą rozbudowę aż do w pełni 
kompleksowego, indywidualnie 
dopasowanego systemu WMS 
Jungheinrich.

• Możliwość aktualizacji i 
rozbudowy w przyszłości.

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.

Szeroki wybór modułów i funkcji
• Elastyczne dopasowanie do 

Państwa potrzeb dzięki możliwości 
konfiguracji i modułom 
dostosowanym do branży.

• Liczne, sprawdzone w praktyce, 
ustandaryzowane funkcje.

• Podstawowy moduł obejmujący 
mapowanie magazynu, przyjęcie i 
wyjście towaru, inwentaryzację, 
zarządzanie master data, stację 
kontroli i interfejsy systemu 
nadrzędnego.

• Dodatkowe funkcje, takie jak 
zarządzanie master data, analizy 
ABC, serie i daty trwałości, bypass i 
mieszane nośniki ładunków.

• Wsparcie powszechnych technik 
składowania, takich jak 
składowanie w regałach 
paletowych, składowanie blokowe i 
składowanie na półkach.

• Optymalne moduły do rozbudowy 
zgodnie z Państwa potrzebami – 
inteligentne, standardowe 
rozwiązania dla Państwa firmy.

Unikalny model licencyjny
• Korzystanie z ujednoliconego 

systemu zarządzania magazynem 
WMS w pełnym zakresie za 
miesięczną opłatą.

• Bez minimalnego okresu 
obowiązywania umowy.

• Jednorazowa opłata początkowa 
oraz miesięczny abonament.



Die passenden Module für Ihre Anforderungen:

 

 

Moduł podstawowy

Integracja magazynu, przyjmowanie i wydawanie towaru, 
inwentaryzacja, zarządzanie danymi, panel obsługi, interfejsy host

Moduły opcjonalne

Uproszczona aktualizacja podstawowych danych artykułu, poziome 
i pionowe uzupełnianie zapasów, kontrola jakości przyjęcia towaru, 
podział na strefy magazynowe, dwuetapowe transporty, pakowanie, 
zwroty, drukowanie paragonów magazynowych, numery seryjne, 
drukowanie dowodów dostawy i etykiet, półka z artykułami luzem, 
załadunek, obsługa LRK/PRK, inwentaryzacja ciągła.

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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