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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.

CC Mobilny Magazynier Standard:

 Pełna współpraca z Comarch ERP Optima.
 Responsywność interfejsu graﬁcznego.
 Szybka identyﬁkacja towarów poprzez skanowanie kodów EAN.
 Drukowanie etykiet ZPL - etykieta dla każdego procesowanego dokumentu.
 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.
Lepsza ergonomia pracy pod danego klienta. W CC MM Standard wyszukiwanie
kontrahenta po różnych polach (po NIPie, kodzie, ID); ﬁltr wyszukiwania
dokumentów. Inne udogodnienia po konsultacji z klientem w wersji Premium.

CC Mobilny Magazynier Premium:

 Lokalizacja CC: rejestr lokalizacji towarów na magazynie z uwzględnieniem
partii, podpowiedź przy przyjęciach gdzie powinno się odłożyć towar, przy
wydaniach skąd poprać towar na podstawie ilości lub daty ważności towaru),
możliwość przenoszenia towarów z półki na półkę
 Dostawy (partie) towaru zsynchronizowane z Comarch ERP Optima.
 Uproszczony sposób logowania
 Spersonalizowane nakładki CC Mobilny Magazynier
 Rozbudowa modułu inwentaryzacji, w celu sprawniejszego jej przeprowadzenia.
Np. możliwość inwentaryzacji na części lub wykonywania w kilka osób
(operatorów) jednocześnie
 Wiele innych funkcji usprawniających pracę na kolektorach

Co nas wyróżnia?

Unikalne i autorskie rozwiązania zespołu programistycznego CC MOBILNY MAGAZYNIER w połączeniu z pełną
spójnością z systemami ERP.

Łączymy wiedzę, działamy dla Was!
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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.

Zapraszam do współpracy!

Marek Domagała
Właściciel COMPUTER CENTER
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