
empowering the WMS

H StartApp

Η StartApp δραστηριοποιείται στο τομέα της πληροφορικής, 
προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες συστημάτων WMS.

Η StartApp εμπνέεται από τις ανάγκες του δικού σας αποθηκευτικού κέντρου. 

Σας προσφέρει προσιτές λύσεις και υποστήριξη για κάθε πολύπλοκη διαδικασία 

που εκτελείται στην αποθήκη σας, έγκαιρα και με απόλυτη συνέπεια. 

Οργανώστε το αποθηκευτικό σας κέντρο με αξιοπιστία και βρεθείτε ένα βήμα 

μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

1. Τεχνογνωσία & Επαγγελματισμός
Η πολύχρονη εμπειρία μας έκανε ειδικούς στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης της αποθήκης. Προτεραιότητά μας, το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών με κέντρο τον πελάτη.

2. Ολοκληρωμένες προτάσεις διαχείρισης αποθήκης
Βελτιστοποιούμε το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών των πελατών 

μας μέσα από πλήρεις και διασυνδεδεμένες μεταξύ τους λύσεις, που ενοποιούν 

διαδικασίες, ανθρώπινους πόρους και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

3. Άμεση ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα προϊόντα μας
Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και υιοθετούμε αμέσως, τις διεθνείς 

τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του WMS.

4. Κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και μετά την πώληση
Η ολοκληρωμένη πολιτική μας σε επίπεδο εξυπηρέτησης - υποστήριξης και 

μετά την εγκατάσταση του WMS, μας τοποθετεί πάντοτε στο πλάι σας, για να 

υποστηρίξουμε την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Προσφέρουμε άμεση επίλυση κάθε απορίας ή προβλήματος σε σχέση με την 

λειτουργία, τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα του WMS σας. Υγείας 22,  Κορυδαλλός, 18120, Αθήνα, Τηλ.: 216 1008700, info@startapp.gr
www.startapp.gr



StartApp empowering the WMS

StartWMS
Η StartApp και η έμπειρη ομάδα της δημιούργησαν το StartWMS, το οποίο 

σας προσφέρει μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Το StartWMS:
	 ➔	Έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα της SoftOne 

	 ➔	Σας παρέχει δυναμικές διαδικασίες ελέγχου και συντονισμού κάθε       

      ενέργειας που διενεργείται στην αποθήκη σας 

	 ➔	Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο 

	 ➔	Προσφέρει ένα φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον στο χρήστη

	 ➔	Εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του SoftOne, αλλά είναι 

      ευέλικτο και στην διασύνδεση με άλλα ERP, E-shops, συστήματα 

      Routings κ.α.

Mantis Logistics Vision 
Η StartApp σας προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης των 

αποθηκευτικών σας κέντρων με βάση το  Logistics Vision WMS της  

Mantis. H StartApp αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει και να υποστηρίξει 

το Logistics Vision WMS, έτσι ώστε να ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση ή 

πολυπλοκότητα που απαιτείται από τη λειτουργία της αποθήκης σας.

Για περισσότερη ευελιξία στο Logistic Vision μπορούν να ενσωματωθούν τα 

εξής υποσυστήματα: Touch Screen Packing Station, Visual Warehouse 

Manager, Work Force Supervisor.

Γιατί WMS;
 

 Επενδύστε στη διαχείριση της αποθήκης σας και αποκομίστε:

	 ➔	Οργάνωση του αποθηκευτικού κέντρου

	 ➔	Αυτοματοποίηση της διαδικασίας των 

      παραλαβών

  ➔	Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης των 

      παραγγελιών, της φόρτωσης και 

      των αποστολών

  ➔	Εξάλειψη τυχόν αποκλίσεων και 

      ανθρώπινων σφαλμάτων

  ➔	Μείωση του μέσου χρόνου παραμονής των 

      προϊόντων στο ράφι

  ➔	Μείωση κόστους από ληγμένες παρτίδες

  ➔	Ελαχιστοποίηση των επιστροφών

 	 ➔	Μείωση του συνολικού κόστους 

      διαχείρισης και συντήρησης του 

      αποθηκευτικού κέντρου

  ➔	Έξυπνη ανατροφοδότηση των θέσεων picking

  ➔	Συσκευασία και αποστολή χωρίς λάθη και 

      καθυστερήσεις 

  ➔	Ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των 

      απογραφών

  ➔	Αύξηση της παραγωγικότητας του 

      ανθρώπινου δυναμικού 

  ➔	Προσαρμοστικότητα στις αιφνίδιες 

      μεταβολές της ζήτησης

  ➔	Συνεχής και λεπτομερής πληροφόρηση σε 

      πραγματικό χρόνο

 
 Διαχείριση αποθεμάτων
	 ➔	Διαχείριση παραλαβών και απόθεσης

	 ➔	Διαχείριση παραγγελιών - πολλαπλοί τρόποι 

      συλλογής (ανά αποθέτη, είδος, κατηγορία,  

      παραγγελία κ.λπ.)

	 ➔	Διαδικασίες Cross Docking

	 ➔	Διαχείριση διακινήσεων μεταξύ αποθηκευτικών 

      κέντρων και δυνατότητα ανατροφοδότησης 

	 ➔	Διαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών (παρτίδες, 

      S/N, ημερομηνία λήξης, χρώμα, μέγεθος κ.α.)

	 ➔	Βελτιστοποίηση διαδρομών εντός 

      αποθηκευτικού κέντρου

	 ➔	Δυνατότητα αναλυτικών και συνοπτικών 

      απογραφών

	 ➔	Προβλέψεις ζήτησης 

  Διαχείριση εργασιών
	 ➔	Παρακολούθηση ροής εργασιών  

	 ➔	Αυτόματη ανάθεση εργασιών

  Υποστήριξη ποιοτικού ελέγχου
	 ➔	Δέσμευση φορτίου που δεν πληροί τις 

      προϋποθέσεις

	 ➔	Διαχείριση επιστροφών/ καταστροφών

	 ➔	Παρακολούθηση τήρησης προδιαγραφών

  Reports και Analytics
	 ➔	Reporting για αποτελεσματικό, διαχειριστικό και 

      οικονομικό έλεγχο προς τη διοίκηση

	 ➔	Πληροφόρηση αποδοτικότητας ανθρώπινου 

      δυναμικού

	 ➔	Παρακολούθηση KPI’s όπως Number of picks 

      per hour/day, Workstation utilization, Ware 

      house filling level κ.α.

	 ➔	Παρακολούθηση αποκλίσεων και σφαλμάτων

	 ➔	Στατιστικές αναλύσεις

 Κλάδοι που υποστηρίζονται από 
 την StartApp:
	 ➔	Παραγωγή: διασυνδέστε τα στάδια παραγωγής 

      του εργοστασίου σας μεταξύ τους

	 ➔	E-commerce: παρακολουθήστε, διαχειριστείτε 

      και βελτιστοποιήστε τα αποθέματα του 

      ηλεκτρονικού σας καταστήματος 

	 ➔	3 PL: δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο 

      σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού

	 ➔	Χονδρεμπόριο: αυτοματοποιήστε τη ροή των 

      εργασιών σας και ανταποκριθείτε στον 

      ανταγωνισμό της αγοράς άμεσα

Διαχειριστείτε κάθε πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία που εκτελείται εντός 
της αποθήκης σας:

Ολοκληρώνουμε το WMS σας με τα εξής:

➔	RFID

➔	Voice Picking

➔	Pick-To-Light

➔	Pick-To-Cart

➔	Tracing

➔	Διασύνδεση WMS με τρίτα συστήματα (ERP)

➔	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης αποθηκών

➔	Hardware


