067-117-17-30

067-639-89-13

073-639-89-13

Хмари ближче, ніж здається

Simple Cloud Solutions

SCS - інноваційна компанія, що спеціалізується на розробці та
впровадженні хмарних рішень для автоматизації роботи
малого і середнього бізнесу.

Переваги роботи з нами:
Досвід впровадження WMS-систем більше 10 років
Високий рівень безпеки (працюємо 

на платформі Oracle Application Express)
Мінімальні терміни впровадження рішень
Зручні та гнучкі тарифні плани
Надійний дата-центр в Німеччині
Технічна підтримка 24/7

Вибираючи SCS, ви отримуєте рішення під ключ з мінімальними
витратами. Необхідно тільки укласти договір, решту роботи ми
зробимо за вас!

Logisticon WMS

WMS - це система автоматизації та управління складом, яка

дозволяє автоматизувати складські процеси, підвищити
ефективність складської логістики і всього ланцюжка поставок.

WMS дозволить:

Збільшити пропускну здатність

Забезпечити повноту виконання замовлень
Зменшити продуктові та фінансові втрати
Знизити витрати на зберігання і обробку даних

Що ви отримуєте від
впровадження WMS?

Оперативне отримання аналітичних даних
про стан складу і товарної дистрибуції
Оперативне усунення помилок розміщення
Автоматизоване управління запасами
Висока швидкість підбору замовлень
Адресне сховище

Витрати
на
впровадження WMS:
Локальна 

WMS

Хмарна 

Logisticon WMS

Купівля потужного
серверного обладнання

Відсутність витрат

Найм штатного програміста

Відсутність витрат

Наявність власного відділу
технічної підтримки

Відсутність витрат

Набір дорогого ліцензійного
програмного забезпечення

Відсутність витрат

Витрати на електроенергію
та безпеку серверних
приміщень

Відсутність витрат

Оснащення потужними ПК

Пристрою з WEB-браузером
досить

Резервне копіювання бази
даних

Автоматичне резервне
копіювання та
відновлення

Витрати на безпеку сервера

Серверні платформи
розташовані на території
Європейського Союзу

Використання промислового
Wi-Fi обладнання

Достатньо ПК, планшета
або смартфона з мобільною
мережею 3G

Оплата щомісячної технічної підтримки

Logisticon YMS

Рух транспортного засобу
повністю під контролем

Logisticon YMS - це система контролю прибуття і

відправлення транспорту (електронний журнал). Автоматично
фіксує час прибуття і відправлення транспортних засобів на
територію підприємства, допомагає в спілкуванні між
підрозділами підприємства і водіями транспортних засобів.

Logisticon YMS забезпечить:
Реєстрація всіх подій з транспортним засобом (ТЗ)
Здатність швидко реагувати на затримки ТЗ
Велика кількість даних для аналізу і статистики
Зниження витрат за рахунок оптимізації
бізнес-процесів підприємства

Почніть працювати з продуктами вже сьогодні!
Зареєструйтесь на сайті scs-it.net

