
PODSTAWOWE INFORMACJE 
O  T W Ó R C A C H  S Y S T E M U
 Lite WMS

Twórc¹ systemu Lite WMS jest firma Logsoft. 

Jej za³o¿yciele maja ponad dziesiêcioletnie 

doœwiadczenie  w wykorzystywaniu  

systemów informatycznych w logistyce. Od 

2006 roku firma Logsoft jest parterem- 

podwykonawc¹ wdro¿eniowym firmy 

Quantum Software S.A. (system logistyczny 

Qguar WMS Pro), a od 2008 partnerem 

miêdzynarodowej firmy Mantis International 

wdra¿aj¹c system klasy WMS - Logistic 

Vision Suite. Zdobyte podczas licznych 

projektów doœwiadczenia spowodowa³y, ¿e w 

2009 roku podjêliœmy decyzjê o stworzeniu 

w³asnego rozwi¹zania, którym jest 

prezentowany Pañstwu system Lite WMS.
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elastyczne rozwi¹zania
     dla Twojego magazynu

FUNKCJONALNOŒCI  SYSTEMU
Obs³uga wielu zleceniodawców (w³aœcicieli towaru). 

Poszczególni zleceniodawcy mog¹ byæ logicznie 

odizolowani od siebie.

Dok³adne odwzorowanie geografii magazynu, Centra 

logistyczne, obszary magazynowe klasy miejsc 

magazynowych, lokalizacje. Mo¿liwoœæ przypisania typu 

noœnika oraz artyku³u do miejsca.

Produkty - obs³uga zamienników, kodów alternatywnych, 

z³o¿ona wielopoziomowa struktura opakowañ. Mo¿liwoœæ 

przypisania kodu kreskowego do opakowania.

System zadañ pozwalaj¹cy planowaæ/nadzorowaæ pracê 

na magazynie.

Obs³ugujemy miêdzy innymi nastêpuj¹ce procesy:

Przyjêcie: Proces mo¿e byæ wykonywany zarówno na 

podstawie wczeœniejszej awizacji, a tak¿e jako 

bezpoœrednia rejestracja przyjmowanych towarów. 

Mo¿liwe jest budowanie z³o¿onych noœników, proste 

tworzenie wielu noœników z jednym towarem lub przyjêcie 

towaru bez noœnika bezpoœrednio na miejsca 

magazynowe. Podczas przyjêcia system automatycznie 

obs³uguje zdefiniowane przez u¿ytkownika Atrybuty 

(np:. partiê, datê produkcji itp.)

Sk³adowanie: wbudowane algorytmy pozwalaj¹ na 

odnalezienie przez system najlepszego miejsca 

sk³adowania towaru np. najbli¿ej miejsca zbiórki, razem

 z innym towarem itp..

Zbiórka (przygotowywanie do wysy³ki):  system pozawala na zdefiniowanie algorytmu planuj¹cego wysy³kê, 

okreœlanie optymalnych œcie¿ek zbiórki, zbiórkê kilku zleceñ przez jednego pracownika (tzw. group picking), 

zbiórka jednego zlecenia równolegle przez kilku pracowników.

Transfer:  przesuniêcia wewn¹trz magazynowe, przepakowania

Kompletacja: proces pozwalaj¹cy na utworzenie nowego produktu z innych na podstawie zdefiniowanej 

receptury. Dziêki tej funkcji realizujemy zamówienia zgodnie z wymaganiami klienta.

Inwentaryzacja: wed³ug w³aœciciela towaru, dostawcy, partii, lokalizacji, towaru, itp. 

Mo¿liwe s¹ inwentaryzacje ci¹g³e oraz  wyrywkowe.

Lite WMS obs³uguje miêdzy innymi  nastêpuj¹ce typy dokumentów magazynowych:

Awiza dostaw i wysy³ek,dokumenty PZ, WZ, IW, ZW itd.

• klasyczna obs³uga polegaj¹ca na 

wydrukach papierowych i póŸniejszym 

potwierdzeniu realizacji ka¿dej operacji

• u¿ycie paneli dotykowych, szczególnie 

efektywne np. przy stanowiskach do 

pakowania towaru

• u¿ycie terminali radiowych (np. przy 

przyjêciu, transporcie wewn¹trz 

magazynowym)

Oczywiœcie mo¿liwe jest ³¹czenie tych 

metod w zale¿noœci od potrzeb klienta.

LITE WMS OD STRONY TECHNICZNEJ
Ide¹, która przyœwieca twórcom systemu Lite WMS jest zasada, ¿e ka¿dy klient jest 

inny, ma ró¿ne potrzeby oraz mo¿liwoœci technologiczne. Dlatego te¿ 

wprowadziliœmy kilka sposobów obs³ugi ka¿dego procesu zachodz¹cego w 

magazynie:

POMÓ¯ NAM ROZWIN¥Æ  TWÓJ BIZNES

System Lite WMS skierowany jest zarówno do 

producentów jak i do komercyjnych centrów 

logistycznych typu 3PL obs³uguj¹cych wielu 

zleceniodawców, czêsto o bardzo ró¿nej specyfice.

Firma œwiadczy kompleksowe us³ugi zwi¹zane

 z systemem WMS w sk³ad których wchodz¹:

• Analiza przed wdro¿eniowa

• Dostawa dedykowanej infrastruktury sprzêtowej

• Dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

• Asysta po wdro¿eniowa

• Sta³y serwis zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ pracy

Lite WMS to nowoczesny system wspomagaj¹cy pracê 

Magazynu Wysokiego Sk³adu, jest flagowym produktem 

firmy Logsoft w ca³oœci opartym o autorsk¹  platformê 

Logsoft Lite. Dziêki tej platformie  w systemie Lite WMS 

mo¿emy zaoferowaæ rozwi¹zania znane do tej pory tylko 

w bardzo kosztownych zarówno w zakupie jak 

i w utrzymaniu systemach. Naszym celem jest 

wype³nienie luki miêdzy prostymi i ma³o elastycznymi 

rozwi¹zaniami, a bardzo rozbudowanymi systemami 

o du¿ych mo¿liwoœciach dostosowania do potrzeb 

klienta (co za tym idzie, bardzo wysokiej cenie).

SYSTEM KLASY WMS (WAREHOUSE MANAGAMENT SYSTEM)

Lite WMS

TERMINAL DESIGNER

Narzêdzie pozwalaj¹ce na modelowanie 

obs³ugi terminali radiowych. 

Rozwi¹zanie bazuje na tym, ¿e ka¿dy z 

elementów traktowany jest jako krok w 

procesie. Definiuj¹c poszczególne kroki 

i zale¿noœci pomiêdzy nimi mo¿na 

dowolnie dostosowaæ obs³ugê procesów 

do potrzeb klienta.

FORM DESIGNER

Narzêdzie pozwalaj¹ce na tworzenie lub 

modyfikowanie w prosty wizualny sposób  

formularzy aplikacji. Narzêdzie to daje tak¿e  

mo¿liwoœæ podpiêcia skryptów napisanych w 

jêzyku Visual Basic.  

Pozwala to konsultantom Logsoft

(lub dzia³owi IT klienta) na ³atwe zwiêkszenie 

funkcjonalnoœci systemu.

Tego typu rozwi¹zania dostêpne s¹ najczêœciej 

tylko w najwiêkszych i najdro¿szych 

rozwi¹zanych typu Enterprise

ATRYBUTY

System atrybutów to inteligentny 

system definiowania dodatkowych pól 

przez u¿ytkownika. Lite WMS pozwala 

na definiowanie nastêpuj¹cych 

rodzajów Atrybutów:

Produktów

Stocku

Firm

Zleceñ 

Dokumentów

Dodanie nowego atrybutu nie 

wymaga prac programistycznych.

•

•

•

•

•

ZALETY SYSTEMU LITE WMS
• Lepsza jakoœæ obs³ugi klienta

Zmniejszenie czasu wykonywania podstawowych 

operacji w magazynie

• Wiêksza efektywnoœæ wykorzystania powierzchni 

magazynowej

 stanów magazynowych

• Œledzenie partii, noœników magazynowych oraz dat 

produkcji, wa¿noœci, przyjêcia

• £atwa integracja z systemami zewnêtrznymi

• Praca w czasie rzeczywistym

• Zawansowane raportowanie

•

• Optymalizacja 

• Zmniejszenie iloœæ b³êdów pope³nianych przez 

pracowników

• £atwe i szybkie wdro¿enie nowego pracownika 

magazynu

• Minimalizacja czasu zarz¹dzaj¹cego magazynem 

potrzebnego na analizê bie¿¹cej sytuacji

• £atwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb 

klienta dziêki pakietowi dodatkowych narzêdzii 

opracowanych przez Logsoft.
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