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WMS TC2000/TC2000+
artikkelhåndteringsprogram
Visit www.constructor.no/Produkter/Lagerautomater-WMS/WMS-og-styresystem/ for the latest information.

WMS og styresystem is a product in
the category

Presis plukking og forsendelse samt rask levering av
smådeler via den mest effektive ruten for å minimere
plukkerens gang og ventetider. Dette er mulig med
Constructors lagerautomater.

Lagerautomater og WMS

Både ultraraske Tornado lagerautomat og den vertikale
Paternosteren IPN er utformet for å utnytte takhøyden i bygningen og
bare ta opp et minimum av gulvplass. Alternativet er den horisontale
karusellen HOCA som er spesielt egnet for lokaler med begrenset
takhøyde og med mye gulvplass. Felles for alle er at de er
skreddersydd til hver enkelt kundes individuelle ønsker og behov.

TORNADO heisautomat
IPN Paternoster
PaC-Light IPN Oppdatering
TyreTower Dekkpaternoster
Horisontal karusell HOCA
WMS og styresystem
Please visit www.constructor.no to see our other
products.

Lagerautomater og WMS › WMS og styresystem
>

Beskrivelse

TC2000 er et WMS-system som er utviklet for lagerautomater. Den kan benyttes
som frittstående system eller kobles til eksisterende WMS-system.

Referanser

Bosch, Denmark
TC2000+ er et komplett WMS-system som kan benyttes når man har
både maskiner og statiske pallereoler på lageret. Plukkingen gjøres med
håndholdte PDA'er.

TC2000 kan umiddelbart ta frem lagerartikler, lagerplasser og gjøre
varetelling. Programvaren mulligjør kontroll av lageret fra enkel
lagerstyring til avansert batchplukkesystem som kan inneholde flere
Tornadoer, Paternostere og HOCA.

Funksjoner
Plukk
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Reservering
Lagertelling
Tydelig grafikk viser all virksomhet
Flytting av artikler på lageret
God rapportering
Repetisjon av diagram for ulike lagringsplasser og hyller
Transaksjonshistorikk (hvem, hva, når)
Grafisk overvåkning av lagerpåfyllingshastighet
Overvåkning av type lagerplasser
Overvåkning av låneartikler
Mulighet for utskriving av etiketter under plukking og reservasjon.
FIFO, flytende lagerplasser, faste lagerplasser med eller uten kvantitetshåndtering
Kontrollopplysninger for et lager, direkte fra verdisystemet
Støtte for kontroll av separate produksjonsbatcher av en spesiell artikkel per berørt lagerplass
Flere forskjellige språkalternativ
Divers kotroller av brukerkonto og rettigheter
Vektkontroll av artikkel
Kobling til bilder eller tegninger
Serienummerkobling til artikler
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