
DEPOZITARE QeOPS

SERVICII COMPLEXE PENTRU DEPOZITAREA 

MÃRFURILOR

Servicii de depozitare pe termen mediu sau lung

Etichetarea produselor cu cod de bare, descriere, instrucţiuni etc.

Gestionarea produselor cu nr. de serie, loturi sau termene de valabilitate

Servicii de picking, ambalare şi paletizare specifice categoriilor de articole

Procesarea comenzilor la nivel de palet, cutie sau bucată 

Managementul retururilor şi introducerea produselor în stoc

Servicii de evaluare şi consultanţă privind optimizarea logisticii

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA 

NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU
.

     Trimite un mesaj pe adresa de 

  e-mail:  şi office@qeops.eu

experţii noştri te vor contacta 

în cel mai scurt timp pentru 

o evaluare GRATUITÃ a 

necesităţilor tale 

logistice. 

CONCENTREAZÃ-TE PE 

ACTIVITATEA DE BAZÃ 

A COMPANIEI
1

ECONOMISEŞTE 

TIMP, BANI ŞI 

SPAŢIU
2

TRANSFORMÃ

COSTURILE FIXE ÎN 

COSTURI VARIABILE
3

• Depozit construit conform standardelor europene 

ce reglementează această activitate.

 Spaţii de depozitare dotate cu rafturi moderne •

pentru stocarea mărfurilor, indiferent de sectorul 

de activitate.

 Personal calificat care gestionează marfa de la •

intrarea în depozit şi până la ieşirea ei.

 Sistem WMS ce permite monitorizarea stocurilor •

şi a comenzilor în timp real.

Un element cheie în filozofia noastră este puterea de a înțelege cu adevărat nevoile tale de 

afaceri şi de logistică. În acest fel, îţi putem oferi soluţii personalizate care să te ajute să-ţi 

dezvolţi armonios afacerea.

www.qeops.eu
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DE CE SÃ EXTERNALIZEZI 
serviciul de depozitare?

Investiţia într-un depozit este una considerabilă din punct de vedere financiar şi, în afară de 
aceasta, nu trebuie să uiţi de restul cheltuielilor adiacente: sistemul informatic de management 
al stocurilor  (WMS), cheltuielile de amenajare şi de dotare cu echipamente (rafturi, utilaje, 
infrastructură IT, instalaţii de supraveghere, spaţii sociale etc.), dar mai ales de costurile cu 
personalul.........................................................................................................................................................................................................
 

În plus, atunci când alegi să externalizezi acest serviciu, 
costurile cu depozitarea variază proporţional cu nevoile tale. 

 

De asemenea, beneficiezi de flexibilitatea managementului de produs, 
indiferent de cât de diferite sunt produsele depozitate (dimensiune, fragilitate, 

condiţii de depozitare etc.). 

Acest sistem îţi permite să monitorizezi 
în timp real stocurile şi comenzile, 

oferind rapoarte şi informaţii complete. 
De asemenea, datorită tehnologiei folosite 

şi a proceselor implementate, sistemul 
nostru asigură eliminarea erorilor de livrare 

şi de inventar. 

ECONOMISEŞTE BANI ŞI TE POŢI CONCENTRA PE SPECIFICUL ACTIVITÃŢII TALE

TE ADAPTEZI  LA FLUCTUAŢIILE SEZONIERE

SPOREŞTI EFICIENŢA ŞI FLEXIBILITATEA 

BENEFICIEZI DE UN SISTEM 
DE MANAGEMENT TRANSPARENT 

ŞI PERFORMANT (WMS) 

Asigurarea noastră acoperă toate daunele posibile 
ale mărfurilor depozitate la noi, la valoarea lor reală.
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ASIGURI O BUNÃ ROTAŢIE A STOCURILOR5 Soluţia WMS permite multiple metode de gestiune, în principal FIFO (primul intrat-primul ieşit) 
şi FEFO (produsele cu data cea mai apropiată de expirare sunt livrate primele), asigurând astfel 
o rotaţie optimă şi corectă a stocurilor.
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