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Galutinis vartotojas neįsivaizduoja, 
kiek judesių ir procesų praeina vienas 
produktas, kol jį pasiekia. Sandėliai 
šiais laikais yra esminė viso tiekimo 
grandinės proceso dalis ir 
konkurencijos veiksnys.

Sandėlio valdymo sistema, arba 
geriau žinoma kaip WMS, yra sistema, 
kuri integruoja ir kontroliuoja įvairias 
sandėlio operacijas, įskaitant 
produktų atvežimą ir prekių išvedimą. 
Tai optimizuoja saugojimo tvarką ir 
pagerina sprendimų priėmimą.

Sandėlių valdymo ištakos atsirado 
senovės Egipte, kai žmonės savo 
derlių užrašydavo ant papiruso. 
Pasauliui ir visuomenėms vystantis, 
sandėlių valdymas tapo esminėmis 
registravimo ir kontrolės sistemomis. 
WMS, kaip mes žinome šiandien, 
atsirado aštuntajame dešimtmetyje 
ir kasdien vis tobulėja.

ĮVADAS

Šiandien tiekimo grandinė vargu ar 
gali veikti be geros WMS. Deloitte 
atlikta apklausa atskleidė, kad 75 % 
pramonės lyderių WMS laiko esminiu. 
Norėdami iš daugybės rinkoje esančių 
variantų pasirinkti geriausią savo 
sandėliui, turite suprasti pagrindines 
jums reikalingas funkcijas ir funkcijas, 
kurios suteiks pridėtinės vertės jūsų 
verslui.
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KONTROLINIS SĄRAŠAS

Siekdami palengvinti šį iššūkį, sudarėme kontrolinį sąrašą su visomis funkcijomis, 

kurių reikia norint valdyti sandėlio kasdienybės sudėtingumą:
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           Prisijungimas ir slaptažodis

Kai prisijungiate prie WMS, ji turi būti 
apsaugota prisijungimo vardu ir 
slaptažodžiu. Todėl sistema turi 
palaikyti pritaikytą prieigą 
skirtingiems žmonėms, 
dalyvaujantiems tiekimo grandinės 
sistemoje. Jūsų sistema turi turėti 
išplėstines konfigūracijas, kad būtų 
galima autentifikuoti ir atrakinti 
prieigą prie sistemos.

           Sandėliavimo vietos

Kurioje gatvėje, lentynoje, zonoje, 
praėjime, eilėje ar aukšte yra tas 
konkretus produktas? WMS gali 
tiksliai nurodyti, kur rasti visus 
produktus, jei tik juos registruojate, 
kai sistema leidžia tai padaryti.

          Sandėlio žemėlapis

WMS gali pateikti grafinį fizinio 
sandėlio įrengimo vaizdą. Tai gali būti 
naudinga jums ir jūsų darbuotojams, 
nes suteikia naujų įžvalgų apie erdvės 
panaudojimą ir maršrutą. Tai taip pat 
naudinga jūsų klientams, kurie gali 
geriau suprasti, kaip veikia operacijos.

IŠSAMUS KONTROLINIS SĄRAŠAS

         Kelių lokacijų valdymas

WMS turi integruoti valdymą į vieną 
sistemą, kai sandėlyje yra daugiau nei 
viena lokacija. Pagalvokite apie 
sprendimus, leidžiančius optimizuoti 
administravimą ir palengvinti prekių 
perkėlimą tarp lokacijų.

         Pilnas inventorius

Sandėlį tvarkyti daug lengviau, jei 
visas inventorius yra vienoje vietoje. 
Dėl to valdymas ir tikslumas pasiekia 
aukštą lygį. Panašiai palengvinamas ir 
prekių grąžinimas, kuris šiais laikais 
tampa vis dažnesnis.

          Atsargų tikrinimas

Sandėlyje esančių produktų 
skaičiavimas yra viena iš svarbiausių 
sandėlio dalių. Su efektyvia WMS 
galima tiksliai žinoti, kiek produktų ir 
padėklų yra sandėlyje. Visa tai 
atliekama naudojant išmaniąsias 
skaičiavimo sistemas ir istorinius 
įrašus, kurie leidžia išvengti 
neatitikimų ar ilgų lapų.
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           Atliktų veiksmų istorija

WMS turi registruoti kiekvieną to 
produkto judėjimą sandėlyje. Tai 
sukuria prekių atsekamumą ir 
palengvina apmokestinimą bei atliktų 
paslaugų vertės apibrėžimą. Taip pat 
padidinamas skaidrumas ir 
išvengiama perdarymo.

           Produkto charakteristikos

Be to, norint turėti visą inventorių, į 
WMS reikėtų įtraukti produkto 
charakteristikas. Įveskite tai, kas yra 
susiję su jūsų kasdienybe, pvz., svorį, 
matmenis ar nuotraukas.

           Užduotys, kurias reikia atlikti

Nustačius užduotis per WMS, viskas 
centralizuojama vienoje vietoje. Šis 
užduočių valdymas padeda 
administratoriui suprasti, kur jam 
reikia daugiau ar mažiau darbo jėgos. 
Sandėlio klientas taip pat gali 
nustatyti, kokias užduotis reikia atlikti.

           Stebėjimas realiuoju laiku

Žinodami atsargų, sąskaitos faktūros, 
produkto ar produkto istorijos būseną 
realiuoju laiku, jūsų ir jūsų kliento 
kasdienybė bus lengvesnė. WMS 
debesyje leidžia nuotoliniu būdu 
pasiekti sistemoje turimą informaciją.

          Kliento prieiga

Turėtumėte apsvarstyti galimybę 
suteikti klientams prieigą prie WMS. 
Tokiu būdu jie turės prieigą prie 
unikalios versijos, kurioje galės 
peržiūrėti užsakymus, nustatyti 
užduotis, matyti užsakymo būseną 
realiuoju laiku ir pasiekti išsamią 
sąskaitos faktūros informaciją.

           Pranešimas el. paštu

Praneškite vadovams ar klientams, jei 
jums reikia patvirtinimo arba apie ką 
nors svarbaus. Naudodami WMS tai 
galite padaryti automatiškai, 
neatidarę kitos platformos ar 
programinės įrangos.

           Kliento skubūs pranešimai

Klientas gali išsiųsti skubią žinutę per 
WMS, kad informuotų sandėlį apie 
netikėtus įvykius ar bet kokią skubią 
informaciją. Taigi nėra rizikos, kad 
sandėlio operatoriai nepamatys 
pranešimo.
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           Lankstūs filtrai

WMS galite pasirinkti tik tą 
informaciją, kurią norite matyti. 
Neapsisunkinsite su per daug 
duomenų ir galėsite tvarkyti savo 
užduotis. Laukų filtravimas nėra 
klaidinantis, o labiau lengvas.

           Brūkšninio kodo patvirtinimas

Etiketės įvedimas rankiniu būdu į 
sistemą yra tikras galvos skausmas, 
nes dėl to atsiranda klaidų ir 
gaištamas laikas. WMS turėtų turėti 
galimybę patikimai nuskaityti ir 
iššifruoti brūkšninius kodus sistemoje. 
Dekoderis taip pat turėtų atitikti 
tarptautinius standartus.

          GS1 standartas

Tai standartas, kurį WMS turi atitikti. 
Jis nustato brūkšninių kodų ir visos 
gaminio informacijos standartą 
vienoje vietoje. Jūsų WMS turi turėti 
galimybę sukurti GS1 etiketes. Jis taip 
pat turi sugebėti nuskaityti ir iššifruoti 
šį standartą sistemoje.
          
          Etikečių spausdinimas

Išspausdinkite savo etiketę ir 
įklijuokite ją ant padėklo, naudodami 
spausdintuvų ir WMS integraciją. 
Taigi pagrindinė informacija prekėms 
identifikuoti bus geriau sutvarkyta ir 
matoma jūsų sandėlyje.

          Vartų valdymas

Valdykite sunkvežimių atvykimą ir 
išvykimą savo WMS. Jūsų kasdienybė 
yra labiau organizuota kai 
kontroliuojate, pro kuriuos vartus jie 
turėtų būti aptarnaujami. Taip pat 
inventoriuje galite išsaugoti 
transporto priemonės informaciją, 
pvz., numerio ženklą.

          Patikra ir kokybės kontrolė

Kai tik atkeliauja padėklai ir gaminiai, 
atliekate kokybės kontrolę. Kai 
naudojate tinkamą WMS, galite 
pranešti apie žalą ir pridėti nuotraukų 
kaip galimų kokybės neatitikimų 
įrodymą.
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           Ataskaitos

Greitai ir realiuoju laiku kurkite 
našumo ataskaitas. Lengviau priimti 
sprendimus, kai yra duomenų ir 
rezultatų. WMS taip pat leidžia 
tinkinti ataskaitas pagal tuo metu 
svarbiausius KPI. Realaus laiko 
ataskaitos padeda rinkti tikrus, o ne 
dienų senumo skaičius.

            Daugiakalbystė

Gerą WMS galima naudoti įvairiomis 
kalbomis. Kiekvienas darbuotojas 
arba klientas, prisijungęs prie WMS, 
pasirenka, kuria kalba nori sirbti su 
sistema. Tai taip pat suteikia galimybę 
pradėti verslą su įvairių šalių 
įmonėmis. 

          Sąskaitos faktūros sudarymas

WMS turėtų sukurti sąskaitas 
faktūras ir pasiūlyti jas klientui, kuris 
gali jas gauti el. paštu arba prieiti prie 
sistemos ir atsisiųsti arba 
atsispausdinti. Sąskaitoje faktūroje 
turėtų būti nurodytas kiekvienas per 
tą laikotarpį sumokėtas mokestis. 
Todėl jūsų klientas supranta sąskaitų 
išrašymą ir sumažina mokėjimo 
klaidų ar pretenzijų skaičių.

           Kelios valiutos

Jei jūsų klientai yra iš kitų šalių, 
kurdami sąskaitą faktūrą svarbu 
įtraukti kitas valiutas. WMS gali 
automatiškai pasiūlyti šią konversiją.
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          Nuolat atnaujinama

Atnaujinimai skirti tobulinti 
programinę įrangą. Jie lemia WMS 
evoliuciją, nes ji neatsilieka nuo rinkos 
ir naujų poreikių. Galimos klaidos taip 
pat ištaisomos iškart jas nustačius.

         Greitai įgyvendinama

Įgyvendinimas neturi būti ilgas ir 
sudėtingas. Visas diegimo ir 
pritaikymo procesas gali būti 
užbaigtas per trumpą laiką, laikantis 
teisingo ir nuoseklaus įgyvendinimo 
grafiko. Tai taupo mokymo ir 
adaptacijos išlaidas.

          Debesijos infrastruktūra

Interneto ryšys yra viskas, ko reikia, 
kad WMS veiktų, jei ji veikia debesyje. 
Tai suteikia daug galimybių, tokių 
kaip apimties keitimas, nuotolinė 
prieiga, saugumas ir sąnaudų 
mažinimas, nes nereikia didelių 
investicijų perkant serverius, samdant 
IT darbuotojus ar didelių elektros 
sąnaudų.

          Saugu ir patikima

Vienoje WMS yra tiek saugomų 
duomenų, kad vien pagalvojus apie 
viso to praradimą skauda galvą. 
Tačiau nereikia jaudintis, jei 
saugumas yra jūsų programinės 
įrangos kertinis akmuo. Įsitikinkite, 
kad jūsų WMS turi technologijas, 
kurios apsaugo jus nuo galimų atakų 
ir praradimų.

PRIVALO BŪTI

            Organizuotumas

Nėra nieko geriau už darbą 
organizuotoje aplinkoje, tas pats 
pasakytina ir apie WMS! Visa 
informacija turi būti teisingai 
identifikuota ir paskirstyta 
puslapiuose. Informacijos suvestinės 
turi būti lengvai skaitomos ir 
suprantamos. Tvarkingas dizainas 
pagerina sandėlio darbuotojų ir 
klientų patirtį.

          Intuityvumas

Ką reiškia intuityvi navigacija? Tai 
reiškia, kad visos WMS funkcijos yra 
paskirstytos logiškai, su prioritetiniais 
kriterijais ir prieinamumu. Tai daro 
patirtį efektyvesnę ir sklandesnę. 
Taikant šias patogias priemones, 
mokymas tampa greitesnis ir 
lengvesnis.

          Orientacija į verslo procesus

Veiksminga WMS turi būti pritaikyta 
pagal skirtingus vaidmenis sandėlyje 
(operatoriaus, administratoriaus, 
kliento). WMS taip pat turi būti 
lanksti, kad atitiktų klientų poreikius, 
bet turi būti išlaikomos pagrindinės 
programinės įrangos funkcijos ir 
privalumai.



IŠVADA

Tinkamų įrankių turėjimas yra raktas į 
sandėlio sėkmę. Jums tereikia 
sinchronizuoti realaus pasaulio veiklą 
su išmaniąja programine įranga. 
Siūlome atsispausdinti šį kontrolinį 
sąrašą, kad lengviau apsispręstumėte. 
Sėkmės.

APIE AVILDA

Esame Avilda – programinės įrangos 
sprendimų kūrimo ir diegimo tiekimo 
grandinės valdymui įmonė, įsikūrusi 
Lietuvoje. Nuo 1993 metų klientams 
teikiame geriausias procesų 
optimizavimo technologijas. Esame 
vieni tiekimo grandinės informacinių 
technologijų lyderių! Apsilankykite 
mūsų svetainėje spustelėdami čia.
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