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CC Mobilny Magazynier
CC MOBILNY MAGAZYNIER jest aplikacją dedykowaną dla programu Comarch ERP Optima. Program ten ma za 
zadanie usprawnić prace związane z zarządzaniem towarem na magazynie. 

Mobilny Magazynier Core + Logistyka:
 Pełna współpraca z Comarch Optima.
 Responsywność interfejsu graficznego (dostosowuje rozmiar do urządzenia
     na którym działa).
 Szybka identyfikacja towarów poprzez skanowanie kodów EAN.
 Drukowanie etykiet ZPL.
 Obsługa procesu wydania towaru dla klienta, np. od Rezerwacji Odbiorcy
     poprzez Wydanie Zewnętrzne, do Faktury Sprzedaży. Możliwość dostosowania
     własnego obiegu dokumentów.
 Przyjęcie towaru na wybrany magazyn.
 Przesunięcia towaru między magazynami.
 Moduł inwentaryzacji.
 Sprawdzanie danych zeskanowanego towaru (cen towaru, magazynu na którym
     się znajduje, nazwy i kodu z Optimy).
 Aplikacja „Logistyka” – integracja Mobilnego Magazyniera z  automatyczną
     wysyłką paczki do klienta oraz drukowanie etykiet logistycznych wygenerowanych
     przez kuriera. W standardzie obsługa spedycji FEDEX.

Ponadto jest możliwość rozszerzenia podstawowych
funkcjonalności
 Możliwość weryfikacji poprawności wysyłki paczki  - sprawdzenia poprawności
     zamówienia (kod EAN towaru z Optimy) z kodem etykiety Logistycznej od kuriera.
 Aplikacja „Fiskalizator” – umożliwia drukowanie faktur, paragonów oraz
     gwarancji i innych wydruków w skomplikowanej infrastrukturze sieciowej.
 Spersonalizowane nakładki do Mobilnego Magazyniera, np. szukanie
     kontrahentów po numerze NIP, sortowanie towarów na liście zeskanowanych.
 Logowanie do aplikacji Mobilny Magazynier poprzez zeskanowanie kodu
     kreskowego lub wyboru z listy użytkowników.
 Dodanie kolejnego kuriera do aplikacji Logistyka, np. DPD, Inpost, itp.
 Inne na życzenie klienta.

Co nas wyróżnia?
Unikalne i autorskie rozwiązania zespołu programistycznego CC MOBILNY MAGAZYNIER w połączeniu z pełną 
spójnością z systemami ERP.
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Zapraszam do współpracy!

Marek Domagała
Właściciel COMPUTER CENTER

Łączymy wiedzę, działamy dla Was!
Jesteśmy w stanie profesjonalnie pomóc we wszystkich etapach 
komputeryzacji firmy. Od etapu doradztwa, poprzez projekt, szkolenie załogi, 
sprzedaż sprzętu, akcesoriów, po nadzór nad wdrożeniem, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.
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