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Software a IT systémy
od Jungheinrich.
Komplexní řešení SAP EWM vypracované odborníky na intralogistiku.

Pokud toužíte po IT strategii založené čistě na SAP, která optimalizuje váš sklad a zvýší jeho efektivitu, pak jsme tím pravým 
partnerem pro vás.

Využijte našeho dlouholetého know-how v oblasti řízení toku zboží v systému SAP a našich expertíz z mnoha projektů WMS.

Jako integrátor SAP EWM vám nabízíme nejen WMS řešený dle vašich konkrétních požadavků a plně integrovaný do systému 
SAP, ale i hladké propojení a integraci vašich skladových procesů a skladové techniky, díky čemuž můžete sami efektivně 
spravovat komplexní i částečně či plně automatizované sklady.

Naši odborníci na intralogistiku vás podpoří v každé fázi vašeho projektu SAP - EWM - od poradenství a řízení projektu až po 
implementaci a rozšíření vašeho řešení na míru pomocí našich vlastních doplňkových modulů.

Přehled výhod

• Komplexní řešení SAP EWM vypracované odborníky na intralogistiku.

• Efektivní správa skladu pro IT strategie založené čistě na SAP.

• Vynikající řízení materiálového toku.

• Hladké připojení vaší skladové techniky.

• Profesionální vypracování plánu, implementace a podpora.



Kompletní řešení
pro maximální efektivitu.

Efektivita Spolehlivost Flexibilita
Zvyšte hospodárnost 
vašeho skladu.

Spolehlivé řešení z jedné 
ruky od experta na 
intralogistiku.

Softwarové řešení flexibilní 
jako váš podnik.

Efektivním řízením a optimalizací 
skladových procesů zvýšíte přesnost 
registrace zásob, snížíte chybovost a 
optimalizujete využití zdrojů.

Díky našim dlouholetým 
zkušenostem v oblasti intralogistiky a 
projektů WMS vám jako integrátor 
SAP-EWM nabízíme osvědčené 
funkce SAP-EWM rozšířené o vlastní 
doplňkové moduly.

Flexibilně rozšíříme váš systém SAP 
EWM by Jungheinrich podle vašich 
potřeb a požadovaných skladových 
systémů tak, aby optimálně mapoval 
vaše intralogistické procesy.

Plná integrace SAP ERP procesů
• Snížení počtu rozhraní díky plné 

integraci softwaru do vašich SAP 
ERP procesů (např. cla, 
management kvality atd.).

• Minimalizace nákladů na údržbu.
• Snížení počtu použitých 

softwarových řešení ve vaší 
infrastruktuře.

Integrované počítadlo 
materiálového toku
• Optimalizace řízení vašeho skladu 

pomocí našich doplňkových 
modulů pro SAP počítač 
materiálového toku.

• Obzvláště efektivní v 
automatizovaném prostředí.

Přímá integrace
• Možnost přímé integrace s jinými 

SAP moduly.
• Přímé připojení stroje bez dalšího 

middlewaru.

Optimalizace procesu
• Optimalizace skladových procesů 

a procesů dodavatelského 
řetězce na integrované platformě 
SAP.

• Zvýšení efektivity využívání zdrojů 
(např. zaměstnanců, vybavení, 
prostoru a času).

Navýšení produktivity a zlepšení 
přesnosti
• Standardizace procesů.
• Snížení chybovosti.
• Zvýšení přesnosti inventarizace 

zásob.

Maximální bezpečnost procesů
• Maximální dostupnost vašeho 

automatického systému.
• Hladká integrace vašich 

skladových procesů a technologií 
pomocí standardizovaných 
rozhraní a optimalizovaných 
strategií.

• Přesné řízení zásob ve skladu.

Profesionální tvorba plánu, 
implementace a servis
• Spolehlivý a kvalitní servis od 

prvního kontaktu až po údržbu.
• Od poradenství týkajícího se toku 

zboží, přes detailní plánování až 
po spolehlivou realizaci a 
integraci do systému.

• Více než 30 let zkušeností s 
projektováním WMS, včetně 
dlouholeté zkušenosti se SAP 
EWM projekty.

Vysoká transparentnost
• Maximální transparentnost v 

oblasti zásob, produktivity a 
automatizace.

• Perfektní přehled o zboží ve 
skladu díky evidenci artiklů 
v reálném čase.

Otevřený standard
• Rozšíření SAP EWM by 

Jungheinrich o customizing a 
individuální naprogramování.

• Přizpůsobení se speciálním 
požadavkům.

• Perfektní vizualizace vašich 
intralogistických procesů v 
softwaru.

• Jungheinrich doplňkové moduly 
kompletně vyvinuté ve standardním 
SAPu.

Celá řada možností připojení vašich 
skladových systémů
• Hardware od Jungheinrich, např. 

regálové zakladače, manipulační 
technika, Automated Guided 
Vehicle, LRK (vertikální výtahový 
regál), Pick-by-Light / Put-to-Light, 
pojízdné regálové systémy AMR 
(Autonomous Mobile Robots).

• Hardware od jiných poskytovatelů, 
např. robotické aplikace.



Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

 Certifikované jsou naše výrobní závody v 
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.  


	Software a IT systémy
	SAP EWM by Jungheinrich

	Software a IT systémy
	od Jungheinrich.
	Komplexní řešení SAP EWM vypracované odborníky na intralogistiku.
	Přehled výhod



	Kompletní řešení
	pro maximální efektivitu.


