Zjednodušte si
skladovou evidenci

eStore

Příjem a výdej zboží
eStore – je jednoduché softwarové řešení příjmu, výdeje a evidence
zboží na skladě založené na čárových kódech či RFID.

eStore
Toto řešení s využitím zmíněných technologií
umožňuje efektivní příjem zakoupeného či
vyrobeného zboží na sklad, jeho výdej v případě
prodeje, či další spotřeby a také aktuální přehled
o stavu zboží. Řešení je postaveno na etiketách
s čárovými kódy (popř. samolepící štítek, visačka,
RFID tag) představující evidenční číslo, sériové
nebo výrobní číslo, šarži apod. Tato data se
dočasně ukládají v desktopové části aplikace
a fyzický příjem/výdej je prováděn pomocí
pracovní části instalované v PDA s integrovaným
snímačem čárového kódu. Etikety s čárovým
kódem lze vyrobit na zakázku, popřípadě
samostatně potisknout pomocí stolní tiskárny
čárových kódů.

Přínosy elektronického příjmu
a evidence:
• Zrychlení logistických procesů
příjmu a výdeje
• Přesná data v elektronické podobě
• Uživatelsky volitelné skladovací jednotky
• Univerzální aplikace pro správu
skladových zásob
• Evidence sériových čísel
• Jednoduchá instalace a obsluha

www.esp.cz

Kompatibilní
se všemi
druhy
zařízení

Obraťte se na nás kdykoliv,
vyřešíme vaše požadavky
komplexně, kvalitně a rychle.
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Datová a pracovní část aplikace
Jádro systému tvoří aplikace instalovaná v PC, pomocí
které lze vytvářet jednoduché reporty a vizualizovat
zpracovaná data. Software lze zakázkově upravit nebo
implementovat do již existující platformy - informačního
systému díky možnosti importu/exportu textových dat.
Mobilní část je dávkově synchronizována s datovou částí
a slouží k samotnému provádění příjmu a výdeje zboží na
sklad, porovnání fyzického stavu se stavem v systému
apod. Software myStore umožňuje porovnání s databází,
lokalizaci produktů, správu položek i místností, evidenci
sériových čísel i vedení různých skladovacích jednotek od
kusů, přes boxy až po palety. Samozřejmostí je možnost
úpravy aplikace dle požadavků zákazníka.

eStore
Využití PDA se snímačem čárových kódů
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s integrovaným snímačem čárového kódu, které zde
nahrazují tužku a papír. Mobilní terminály pomáhají
přesně a efektivně pořizovat a zpracovávat výsledky
inventury a dalších činností ve skladech. S ohledem na
náročnost použití lze vybrat z široké nabídky terminálů
od běžných PDA pro kancelářské využití až po velmi
odolné terminály s velkým rozsahem pracovních teplot
a zvýšenou odolností. Jelikož je SW aplikace nezávislá
na konkrétní značce, či modelu HW, lze využít i jakékoliv
stávající zařízení u zákazníka, jež má zákazník k dispozici
a splňuje základní požadavky.

www.esp.cz

ESP holding a.s.,
Hotel Diplomat, Evropská 15, 160 41 Praha 6

ESP holding a.s.
Revoluční 178/3, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: +420 284 692 049, e-mail: praha@esp.cz

tel.: +420 475 214 781, e-mail: info@esp.cz

