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Όταν το WMS αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια
Το TracePro αποτελεί την ιδανική σουίτα εφαρµογών για να έχετε διασφάλιση Ιχνηλασιµότητας
σε κάθε στάδιο διακίνησης ατοµικής ή συνολικής συσκευασίας, και φυσικά είναι µονόδροµος
όταν απαιτείται υψηλή ταχύτητα στην διαχείριση των παραγγελιών.

Τ

ο TracePro WMS της Acmon Data αποτελεί την ιδανική λύση, όταν απαιτείται ιχνηλασιμότητα (Track &
Trace) σε επίπεδο ατομικής συσκευασίας (διακίνηση
καπνικών, φαρμάκων κ.ά.), αλλά και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα έως το τελευταίο σημείο λιανικής πώλησης.
Ειδικά σε επίπεδο διανομής, το πλήθος των παραγγελιών που
πρέπει να εκτελεστούν είναι πολύ μεγάλο, ο χρόνος εξυπηρέτησης μερικές ώρες κι ένα μεγάλο μέρος των παραγγελιών
πραγματοποιείται σε επίπεδο ατομικής συσκευασίας. Δηλαδή, το
πλήθος των μοναδικών κωδικών ταυτότητας των συσκευασιών,
που πρέπει να καταγραφούν κατά την εκτέλεση των παραγγελιών
σε μια μέση εγκατάσταση, μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 IDs.
Η εκτέλεση των παραγγελιών πρέπει να γίνεται από ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο, πέραν των κλασικών
PDAs, θα πρέπει να υποστηρίζει ειδικά συστήματα ταχύτατης
συλλογής παραγγελιών (pick to light), καθώς και συστήματα
βιομηχανικής όρασης (vision machines) με τα οποία η ανάγνωση και καταγραφή των μοναδικών κωδικών γίνεται ταχύτατα,
προστατεύοντας τους χειριστές από λάθη.
Το TracePro ενσωματώνει την πολύχρονη εμπειρία της Acmon
Data σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθήκης
(WMS), καθώς και σε αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο κέντρο διανομής, στον χώρο συλλογής, στη θέση/ράφι κάθε
κωδικού προτείνουμε την τοποθέτηση οθόνης. Επίσης, στο καλάθι συλλογής του χειριστή τοποθετείται ασύρματη βιομηχανική
κάμερα υψηλής ανάλυσης. Οι προς εκτέλεση παραγγελίες από
το ERP μεταφέρονται αυτόματα στο TracePro.
Επιλέγοντας ο χειριστής μια παραγγελία, εμφανίζονται στις
οθόνες των ραφιών η ποσότητα που «ζητά» η παραγγελία από
τον κάθε κωδικό. Ο χειριστής περνά τις συσκευασίες από την
κάμερα που διαβάζει ταυτόχρονα πολλούς μοναδικούς IDs.
Όταν συλλεχθούν και καταγραφούν όλα τα τεμάχια της παραγγελίας, το σύστημα ενημερώνει τον χειριστή να προχωρήσει
στον επόμενο κωδικό.
Με το TracePro διασφαλίζεται αφενός η ταχύτατη εκτέλεση των
παραγγελιών κι αφετέρου η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για
Track & Trace σε επίπεδο ατομικής συσκευασίας.
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