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Επικεντρωθείτε στην
κύρια δραστηριότητας
της επιχείρησής σας

2

Εξοικονομήστε
χρόνο, χρήματα
και χώρο

3

Τροποποιήστε τους
πάγιους κόστους σε
μεταβλητούς κόστους

·Αποθήκη κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα αυτή.
·Χώροι αποθήκευσης εξοπλισμένοι με σύγχρονα ράφια για την
αποθήκευση των εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως τομέα.
·Ειδικευμένο προσωπικό για την διαχείριση των εμπορευμάτων
από την αποδοχή στην αποθήκη έως την έξοδο από αυτήν.
·Σύστημα WMS που επιτρέπει την παρακολούθηση των
αποθεμάτων και των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QeOPS
Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι η ικανότητά μας να κατανοήσουμε πραγματικά τις ανάγκες σας
όσον αφορά την επιχείρηση και την επιμελητεία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σας προσφέρουμε
προσαρμοσμένες λύσεις για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί αρμονικά.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Υπηρεσίες μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης αποθήκευσης
Υπηρεσίες συλλογής (picking), συσκευασίας και παλετοποίησης σύμφωνα με τις
κατηγορίες προϊόντων
Σήμανση των προϊόντων με γραμμοκώδικα, περιγραφή, οδηγίες, κλπ.
Επεξεργασία των παραγγελιών ανά παλέτα, κιβώτιο ή τεμάχιο
Διαχείριση των προϊόντων ανά σειρά, παρτίδα ή διάρκεια ισχύος
Διαχείριση των επιστροφών και ένταξη των προϊόντων στο απόθεμα
Υπηρεσίες αξιολόγησης και συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση της επιμελητείας

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΣΑΣ
Στείλτε μας ένα μήνυμα στο
e-mail: oﬃce@qeops.eu και οι
ειδικοί μας θα επικοινωνήσουν
μαζί σας το συντομότερο δυνατόν
για μια ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση των
αναγκών σας σε υλικοτεχνική
υποστήριξη.

www.qeops.eu

?

Γιατί να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες τις
υπηρεσίες αποθήκευσης;
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Η επένδυση σε μια αποθήκη είναι μια σημαντική δαπάνη και, επιπλέον, μην ξεχάσετε τα υπόλοιπα σχετικά
έξοδα: το μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων (WMS), οι δαπάνες σχεδιασμού και εξοπλισμού
(ράφια, μηχανήματα, υποδομές ΤΠ, συστήματα παρακολούθησης, κοινωνικοί χώροι, κλπ.), αλλά κυρίως οι
δαπάνες προσωπικού.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ
Επιπλέον, όταν επιλέγετε να αναθέσετε την υπηρεσία αυτή σε τρίτους,
το κόστος αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Επωφελείστε επίσης από την ευελιξία της διαχείρισης του προϊόντος,
ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικά είναι τα προϊόντα που αποθηκεύονται
(από άποψη μεγέθους, ευθραυστότητας, συνθηκών αποθήκευσης κλπ.)
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ΕΠΩΦΕΛΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (WMS)
Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να
παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο τα
αποθέματα και τις παραγγελίες, παρέχοντας
εκθέσεις και πλήρεις πληροφορίες. Επίσης,
λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται
και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, το
σύστημά μας εξασφαλίζει την αποφυγή των
λαθών παράδοσης και απογραφής.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Η λύση WMS επιτρέπει πολλαπλές μεθόδους διαχείρισης, κυρίως FIFO (First In-First Out - τα αγαθά που
αγοράζονται πρώτα είναι και τα αγαθά που πωλούνται πρώτα) και FEFO (ﬁrst expiry – ﬁrst out - τα
προϊόντα με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης παραδίδονται πρώτα), εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη
και την πιο σωστή εναλλαγή των αποθεμάτων.

Η ασφάλισή μας καλύπτει όλες τις πιθανές ζημιές των
αποθηκευμένων προϊόντων, στην πραγματική τους αξία.
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