Dört dörtlük
depo yönetimi için

akıllı çözüm!

Günümüz işletmeleri, operasyonlarını yürütürken hem maliyet avantajı
kazanmak hem de zamandan tasarruf etmek istiyorlar. Bu iki avantaja eş zamanlı
ve süreklilik sağlayacak şekilde sahip olmak ise 360° yürütülen bir yönetim
anlayışına ihtiyaç duyuyor.
Logo Ocean bu ihtiyaca yönelik oluşturduğu anlayış ile; dağıtım, üretim, depo ve
lojistik operasyonlarının barkodlu el terminalleri üzerinden bütünsel denetimini
ve iyileştirilmesini sağlar. Böylelikle bir yazılım olmaktan öte süreç, personel ve
kaynak yönetiminde ölçülebilir sonuçlar sunan bir iş ortağı prensibi ile çalışır.
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Ürünleri sevke hazırlama
Mal kabul kontrol
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Satınalma
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Kamyon Yükleme / Boşaltma
Sipariş bazında yükleme
Sevk emrine göre yükleme

Mutlu müşteri deneyimi için bütünleyici çözümler!
Logo Ocean, depo yönetimi ve lojistik işlemlerini tek bir platformdan yönetmeye olanak vererek
kanallar arasında kusursuz bir müşteri deneyimi sağlar. Mal kabulu, depo içerisindeki yerleştirme,
sevkiyat için mal toplama, sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye
teslimatı gibi tüm depolama ve lojistik süreçlerinde akıllı yönlendirmelerle süreci yönetir.
Birçok şirket ve iş koluna uygun yapısı ile depo yönetim ve lojistik süreçlerini en verimli şekilde
yönetmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verir.
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Logo Ocean le yapılablecek
temel şlemler:
Stok Takb
■ Raf bazında stok takb
■ Palet takb
■ Ser/Lot takb
■ Rezerve edlmş stok takb
■ Hasarlı, red ve bloke edlmş malların takb
■ Sayım
Sevkyat
■ Sevkyat planlama
■ Araç planlama
■ Hatalı mal yüklemes kontrolü
■ Eksk/Fazla yükleme kontrolü
■ FIFO/FEFO'ya göre yükleme
■ Hatalı kamyon yüklemelernn engellenmes
Mal Kabul
■ Hatalı, eksk, fazla mal kabulünün engellenmes
■ İrsalye kontrolü
■ Malın doğru yere yerleştrlmes
İade Takb
■ İade kontroller
■ Sağlam ve bozuk İadeler
Depo Düzen
■ Raf sstem düzen
■ Maksmum depolama alanın kullanılması
■ Depo düzenn sağlanması
Personel Yönetm
■ İş atamaları
■ Personel görev ve sorumluluklarına göre ş dağılımı
■ Yetklendrmeler
■ Personel zleme
■ Personel Performans
Üretm
■ Depodan üretme sevkyat
■ Mamül kabul
■ Kalte kontrol süreçler

www.logo.com.tr
444 56 46

Logo Ocean’da
öne çıkan özellkler
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sürece göre uyarlanablr arayüzler
Tam endüstryel ekranlar
Raporlandırma tasarım aracı
Kşselleştrlmş arayüzler
Profesyonel entegrasyon brm
Dağıtık depo yapısına uygunluk
Djtal harta üzernde rotalama
RFID
Üç boyut görselleştrme
Kşleştrlmş dasboard'larda kolay zleme
Robotk depo

