ROZWIĄZANIA
INFORMATYCZNE
DLA LOGISTYKI
Wyjątkowy biznes wymaga wyjątkowch
rozwiązań

Od 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne
kierując się indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.
Specjalizujemy się w systemach dedykowanych.
Tworzymy i integrujemy systemy informatyczne,
dostarczamy urządzenia.

Technologia dla Logistyki
Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta. Skrupulatnie analizujemy procesy zachodzące w jego przedsiębiorstwie. Dzięki temu uzyskane rozwiązanie idealnie wspomaga zarządzanie jego firmą. Zastosowana przez nasz zespół
metodyka minimalizuje ryzyko niepowodzenia, a wdrażany
system w krótkim czasie pomoże zwiększyć zyski.
Znając i rozumiejąc potrzeby branży logistycznej wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które doskonale sprawdzają się
u liderów. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zbudujemy
rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Z nami zyskasz
• Optymalne wsparcie systemowe
realizowanych procesów
• Zwiększenie efektywności realizowanych
działań
• Dużą wydajność operacyjną systemu
• Ścisłe dopasowanie rozwiązań IT
do specyfiki działalności
• Optymalną integrację z pozostałymi
systemami w firmie
• Bezpieczną inwestycję i możliwość
dalszego rozwoju

NASZE REALIZACJE

Kolportaż prasy

Transport, logistyka, magazynowanie

System dystrybucji prasy dedykowany firmie KOLPORTER.
Stale udoskonalany i rozwijany. Rocznie rejestruje i kolportuje około miliarda gazet i czasopism. Oferuje specjalistyczne narzędzia analityczne dotyczące wielkości
sprzedaży zarówno w podziale regionalnym jak i w rozbiciu na tytuły. Potrafi prognozować wielkość sprzedaży
uwzględniając takie czynniki jak demografia, lokalizacja,
pora roku itp. W skali miesiąca system drukuje ponad
2 miliony dokumentów (faktury, dokumenty dostawy itp.).

System zarządzania magazynem wysokiego składowania
umożliwia składowanie towarów na paletach w regałach
i strefach dedykowanych. Automatycznie i optymalnie rozmieszcza towary w strefie magazynowej. Odpowiada za ich
przyjęcia i wydania. Usprawnia pracę personelu i minimalizuje koszty obsługi magazynowej. Ponadto łatwo można go
zintegrować z rozwiązaniami działającymi już w przedsiębiorstwie.

Usługi kurierskie

Górnictwo

Oprogramowanie obsługuje kilkadziesiąt tysięcy przesyłek
dziennie dla kilkunastu tysięcy odbiorców. System został
wdrożony w ogólnopolskiej firmie kurierskiej K-EX. Umożliwia
pełną kontrolę nad całym procesem logistycznym – od odbioru przesyłki po doręczenie. Intuicyjny system zapewnia m.in.:
śledzenie przesyłek, proste składanie zleceń i współpracę
ze skanerami mobilnymi on-line. Jest w pełni zintegrowany
z internetowym oprogramowaniem składania zleceń przez
klientów, platformą EDI oraz mobilnym systemem używanym
przez kurierów.

PETRAX jest systemem przeznaczonym do sprzedaży kruszyw
i innych materiałów, które wymagają ważenia w dużej skali.
Swoim zakresem obejmuje procesy logistyczne zachodzące
w kopalni dotyczące ciężarówek, odpraw, ważenia. Wspiera
generowanie dokumentacji na potrzeby przewoźników, w tym
także przewoźników kolejowych.
System PETRAX powstał w oparciu o nasze doświadczenia we
współpracy z kopalniami surowców mineralnych. W efekcie
oferujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw
górniczych w zakresie logistyki, sprzedaży i kontroli realizacji
zamówień.

O FIRMIE
Od 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne kierując się indywidualnymi
potrzebami naszych Klientów. Specjalizujemy się w systemach dedykowanych. Tworzymy oprogramowanie, integrujemy systemy informatyczne, dostarczamy sprzęt IT.
Oferujemy rozwiązania o szerokim spektrum biznesowym w szczególności w dziedzinie
dystrybucji, logistyki i planowania.
Wysoką pozycję wśród największych w Polsce dostawców rozwiązań i usług informatycznych INFOVER zawdzięcza doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu posługującego się ujednoliconą metodyką. Nasze osiągnięcia zostają doceniane nie tylko wśród
Klientów, ale także specjalistów. Świadczą o tym przyznane firmie wyróżnienia (Gazele
Biznesu czy Diamenty Forbesa), w tym miejsce w pierwszej setce największych firm
teleinformatycznych rankingu prestiżowego magazynu „Computerworld”.
Zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych architektów systemowych, inżynierów i specjalistów.
Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkaset projektów. Z naszych doświadczeń korzystają
przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach.
Stale rozwijamy i udoskonalamy nasze systemy dostosowując je do zachodzących zmian
i rozwoju rynku. Jesteśmy gotowi zaangażować się w realizację projektu dla Państwa.
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