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Celovita rešitev SAP-EWM strokovnjakov za intralogistiko.

Če si prizadevate za čisto informacijsko strategijo SAP za optimizacijo in povečanje učinkovitosti procesov v vašem 
skladišču, smo pravi partner na vaši strani.

Izkoristite naše dolgoletno znanje in izkušnje na področju nadzora materialnega toka v sistemu SAP in naše strokovno 
znanje pri številnih projektih sistema za upravljanje skladišča (WMS).

Kot integrator sistema SAP-EWM vam ne nudimo samo prilagojene rešitve sistema za upravljanje skladišča (WMS), ki je v 
celoti integrirana v SAP, temveč tudi nemoteno povezavo in integracijo skladiščnih procesov in tehnologije, s katero lahko 
učinkovito upravljate tudi kompleksna ter delno ali popolnoma avtomatizirana skladišča.

Naši strokovnjaki za intralogistiko vas podpirajo v vseh fazah vašega projekta SAP EWM – od svetovanja glede upravljanja 
projekta do implementacije in razširitve prilagojene rešitve z našimi samostojno razvitimi dodatki.

Pregled vseh prednosti

• Celovita rešitev SAP-EWM strokovnjakov za intralogistiko.

• Učinkovit sistem za upravljanje skladišča (WMS) za jasno strategijo 
informacijske tehnologije SAP.

• Odličen nadzor materialnega toka.

• Nemotena integracija vaše skladiščne tehnologije.

• Profesionalno načrtovanje, izvajanje in podpora.



Celovita rešitev
za največjo učinkovitost.

Učinkovitost Zanesljivost Prilagodljivost
Povečajte ekonomičnost 
skladišča.

Zanesljiva rešitev 
strokovnjakov za 
intralogistiko na enem 
mestu.

Programska oprema, ki se 
prilagodi vašim poslovnim 
potrebam.

Z učinkovitim nadzorom in 
optimizacijo skladiščnih procesov se 
bo povečala natančnost zalog, 
zmanjšalo število napak in 
optimizirala uporaba virov.

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na 
področju intralogistike in projektov 
WMS vam kot integrator SAP-EWM 
ponujamo preizkušene funkcije SAP- 
EWM, razširjene s samostojno 
razvitimi dodatki.

Vaš sistem SAP EWM by Jungheinrich 
prilagodljivo razširimo glede na vaše 
potrebe in potrebne skladiščne sisteme 
ter tako optimalno načrtujemo vaše 
intralogistične procese.

Popolna integracija v postopke SAP 
ERP
• Zmanjšanje števila vmesnikov s 

popolno integracijo programske 
opreme v procese SAP ERP (npr. 
carina, zagotavljanje kakovosti 
itn.).

• Znižanje stroškov vzdrževanja.
• Zmanjšanje števila programskih 

rešitev, uporabljenih v vaši 
infrastrukturi.

Integrirani računalnik za materialni 
tok
• Optimizacija vodenja skladišča z 

našimi dodatki za računalnik za 
materialni tok SAP.

• Izredno učinkovito v 
avtomatiziranih okoljih.

Neposredna integracija
• Možnost neposredne integracije z 

drugimi moduli SAP.
• Neposredna povezava s strojem 

brez dodatne vmesne 
programske opreme.

Procesna optimizacija
• Optimizacija skladiščnih procesov 

in procesov oskrbne verige na 
integrirani platformi SAP.

• Povečanje učinkovitosti pri 
uporabi virov (npr. osebja, 
opreme, prostora in časa).

Večja produktivnost in točnost
• Standardizacija procesov in 

delovnih tokov.
• Zmanjšanje možnosti napak.
• Povečanje točnosti zalog.

Maksimalna procesna varnost
• Maksimalna razpoložljivost 

avtomatskih sistemov.
• Nemotena integracija skladiščnih 

procesov in tehnologije s 
standardiziranimi vmesniki in 
optimiziranimi strategijami.

• Točno vodenje zalog artiklov.

Profesionalno načrtovanje, izvajanje 
in servis
• Zanesljivo in kakovostno 

svetovanje od prvega stika do 
vzdrževanja.

• Od svetovanja o materialnih 
tokovih in podrobnega 
načrtovanja do zanesljive izvedbe 
in sistemske integracije.

• Več kot 30 let izkušenj s projekti v 
sistemu za upravljanje skladišča 
(WMS), vključno z večletnimi 
izkušnjami s projekti SAP EWM.

Velika preglednost
• Najvišja stopnja preglednosti na 

področju zalog, produktivnosti in 
avtomatizacije.

• Sprotno knjiženje zagotavlja 
popoln pregled nad skladiščem.

Odprti standard
• Razširitev sistema SAP EWM by 

Jungheinrich s prilagajanjem in 
programiranjem po meri.

• Natančno prilagajanje posebnim 
zahtevam.

• Popolna preslikava vaših 
intralogističnih procesov v 
programski opremi.

• Jungheinrichovi dodatki so v celoti 
razviti v sistemu SAP-Standard.

Številne možnosti povezljivosti za vaše 
skladiščne sisteme
• Od strojne opreme Jungheinrich, 

kot tudi regalna dvigala, talna 
transportna tehnologija, AGV, LRK, 
Pick-by-Light/Put-to-Light, mobilni 
regalni sistemi, AMR (avtonomni 
mobilni roboti).

• Od strojne opreme drugih 
ponudnikov, npr. aplikacije za 
robotiko.



Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

 

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.
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