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BeX® WMS med mobil lagerhantering och streckkodsscanning

Med BeX® WMS mobila lagerhantering kan man som kund och användare av BeX hantera sitt lager mobilt med en i-Pad och en streckoddsscanner.
Det innebär att du slipper traditionell överföring till handdatorer eller att skriva ut pappersunderlag, vilket blir enklare, mer lätthanterligt och miljövänligt.
Med BeX® WMS mobila lagerhantering kan du skapa och hantera inventeringar, göra inleveranser, samt arbeta med plock- och packlistor direkt på en
padda med en ansluten streckkodsscanner.Med hjälp av en liten behändig scanner kan man scanna streckkoder direkt från produkt och/eller hyllplats in
på en i-Pad, dator, eller till och med mobiltelefon. Scannern kopplar du med Bluetooth bara genom ett par simpla steg. När scannern väl är uppkopplad
är det bara att börja scanna in och arbeta. BeX® WMS mobila lagerhantering är en integrerad del av affärssystemet BeX® Online som är en äkta
molnbaserad sas-lösning. Det innebär att du inte behöver ha en installerad programvara utan allt sköts via en internetläsare där du loggar in och börjar
arbeta. All bearbetning sker i realtid mot lager och ordersystem. All övrig information i affärsystemet som kunder, artiklar, lager mm är givetvis också
direkt åtkomliga i en padda.

BeX® WMS kan kompletteras med robotlagerhantering för ytterligare rationell hantering. Kopplingar finns bl.a. till AutoStore och Weland. BeX® API
ger möjlighet att koppla till alla typer av externa speciallösningar och produkter för plock, pack, frakthantering, meddelandesystem m.m.

Portal för mobil lagerhantering i BeX® WMS
Inventering med streckkodsscanner med direkt kontroll av giltiga streckkoder och möjlighet till manuell redigering.
Inleverans av inköpsorder med streckkkodsscanner. Kontroll och komplettering av inköpsorder samt inscanning av hyllplats sker
i samma moment.
Enkel och snabb hantering av plock och pack genom att hantera plockbatcher med artikelbilder direkt i paddan. Kontroll med
streckkkod kan göra både vid plock och pack.
Enkel uppkoppling via Bluetooth direkt från scanner till din mobila enhet.
Ett pappersfritt mer miljövänligt alternativ för all form av lagerhantering.
Scannern med i-Pad är billigare, enklare och säkrare än äldre handdatorsystem.
Alla åtgärder görs i realtid och uppdateras till anslutna försäljningsställen, såväl fysiska som elektroniska.
Den mobila lagerhanteringen är en integrerad del av hela affärssystemet BeX® Online. Alla åtgärder görs i realtid.

BeX® Online är ett modernt webbaserat affärssystem med ekonomi, försäljning, lager och inköp. BeX® B2B erbjuder en integrerad e-handelsplattform
för företagskunder och externa säljare, agenter, distributörer m.fl. BeX® Retail POS är en komplett butikskassa som kan installeras i obegränsat antal
butiker och anslutas till BeX® Online.
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