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Kompleksowe rozwiązanie SAP EWM od eksperta w zakresie intralogistyki.

Jeśli zależy Państwu na właściwej strategii IT SAP w celu optymalizacji i zwiększenia wydajności procesów w magazynie, 
jesteśmy dla Państwa właściwym partnerem.

Mogą Państwo skorzystać z naszego wieloletniego know-how w zakresie sterowania przepływem materiałów w SAP oraz 
naszego doświadczenia w licznych projektach WMS.

Jako integrator SAP EWM oferujemy nie tylko skrojone na miarę i w pełni zintegrowane z systemem SAP rozwiązanie WMS, 
lecz również bezproblemową integrację procesów i techniki magazynowej, co umożliwia efektywne zarządzanie 
nawet złożonymi i częściowo lub w pełni automatycznymi magazynami.

Nasi eksperci w dziedzinie intralogistyki pomogą Państwu we wszystkich fazach projektu SAP EWM – od doradztwa 
i zarządzania projektem, poprzez wdrożenie, aż po rozbudowę Państwa indywidualnego rozwiązania o samodzielnie 
opracowane dodatki.

Korzyści

• Kompleksowe rozwiązanie SAP EWM od eksperta w zakresie intralogistyki.

• Efektywne zarządzanie magazynem.

• Doskonałe zarządzanie przepływem materiałów.

• Bezproblemowa integracja techniki magazynowej.

• Profesjonalne planowanie, wdrożenie i serwis.



Kompleksowe rozwiązanie
zapewniające maksymalną wydajność.

Wydajność Niezawodność Elastyczność
Zwiększenie wydajności 
magazynu.

Niezawodne rozwiązanie z 
jednego źródła – od 
eksperta w dziedzinie 
intralogistyki.

Oprogramowanie tak 
elastyczne jak Państwa 
firma.

Poprzez efektywne sterowanie 
i optymalizację procesów 
magazynowych zwiększają Państwo 
dokładność inwentaryzacji, 
zmniejszają liczbę błędów 
i optymalizują wykorzystanie 
zasobów.

Dzięki naszemu wieloletniemu 
doświadczeniu w intralogistyce oraz 
działalności projektowej w zakresie 
WMS jako integrator SAP-EWM 
oferujemy Państwu sprawdzone 
funkcje SAP EWM, rozszerzone 
o samodzielnie opracowane dodatki.

W pełni elastycznie rozbudowujemy 
Państwa SAP EWM by Jungheinrich 
zgodnie z Państwa potrzebami 
i wymaganymi systemami 
magazynowymi, aby optymalnie 
odwzorować Państwa procesy 
intralogistyczne.

Pełna integracja procesów
• Zmniejszenie liczby interfejsów 

dzięki pełnej integracji 
oprogramowania z procesami 
SAP ERP (np. cło, kontrola jakości 
itp.).

• Minimalizacja nakładów na 
konserwację.

• Zmniejszenie liczby 
zastosowanych rozwiązań 
programowych w Państwa 
infrastrukturze.

Zintegrowany system przepływu 
materiału
• Optymalizacja sterowania 

Państwa magazynem dzięki 
naszym dodatkom do systemu 
SAP obsługującego przepływ 
materiałów.

• Szczególnie wydajne w 
zautomatyzowanych 
środowiskach .

Bezpośrednia integracja
• Możliwość bezpośredniej 

integracji z innymi modułami 
SAP.

• Bezpośrednie połączenie z 
urządzeniem bez dodatkowego 
oprogramowania 
pośredniczącego.

Optymalizacja procesów
• Optymalizacja procesów 

magazynowych i łańcucha 
dostaw na zintegrowanej 
platformie SAP.

• Zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów (np. 
personelu, sprzętu, powierzchni i 
czasu).

Zwiększenie produktywności i 
dokładności
• Standaryzacja procesów i 

procedur.
• Zmniejszenie liczby błędów.
• Zwiększenie dokładności stanu 

magazynowego.

Maksymalne bezpieczeństwo 
procesów
• Maksymalna dostępność instalacji 

automatycznej.
• Płynna integracja procesów i 

technologii magazynowych z 
wykorzystaniem standardowych 
interfejsów i zoptymalizowanych 
strategii.

• Doskonałe zarządzanie stanem 
magazynowym.

Profesjonalne planowanie, 
wdrożenie i serwis
• Niezawodne i jakościowe 

wsparcie od pierwszego kontaktu 
po serwis.

• Od doradztwa w zakresie 
przepływu materiałów, poprzez 
szczegółowe planowanie, po 
niezawodną realizację i integrację 
systemową.

• Ponad 30-letnie doświadczenie w 
projektach WMS, w tym 
wieloletnie doświadczenie w 
projektach SAP EWM.

Wysoka transparentność
• Maksymalna transparentność 

inwentaryzacji, produktywności i 
automatyzacji.

• Dokładna informacja o stanie 
magazynowym dzięki aktualizacji 
w czasie rzeczywistym.

Otwarty standard
• Rozszerzenie SAP EWM by 

Jungheinrich poprzez customizację 
i indywidualne programowanie.

• Precyzyjne dostosowanie do 
specjalnych potrzeb.

• Doskonałe odwzorowanie 
procesów intralogistycznych w 
oprogramowaniu.

• Dodatki Jungheinrich opracowane 
w całości w standardzie SAP.

Liczne opcje integracji Państwa 
systemów magazynowych
• Sprzęt Jungheinrich, m.in. 

układnice regałowe, technologia 
transportu poziomego, AGV, LRK, 
Pick-by-Light / Put-to-Light, 
systemy regałowe, AMR 
(Autonomous Mobile Robots).

• Sprzęt innych firm, np. aplikacje 
robotyczne.
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 Dla zakładów produkcyjnych w 
Norderstedt, Moosburg i Landsberg.  
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