
QeOPS RAKTÁROZÁS

ÖSSZETETT SZOLGÁLTATÁSOK AZ ÁRUK 

RAKTÁROZÁSÁHOZ

Közép vagy hosszú távú raktározási szolgáltatások

A termékek címkézése vonalkóddal, leírással, útmutatóval stb.

A termékek kezelése sorszám, tétel vagy érvényesség alapján.

Az árucikk kategóriáknak megfelelő sajátos kivételi, csomagolási és 
raklapozási szolgáltatások

Rendelések feldolgozása raklap, doboz vagy darab alapján.

A visszáruk kezelése és a termékek visszavezetése a készletbe.

Logisztikai ésszerűsítésre vonatkozó felmérés és tanácsadási szolgáltatások.

KOVÁCSOLJON ELŐNYT 

A MI TAPASZTALATUNKBÓL!
.

    Küldjön egy 

üzenetet az office@qeops.eu 

e-mail címre, és szakembereink 

a legrövidebb időn belül 

felveszik önnel a kapcsolatot 

a logisztikai szükségleteinek 

ingyenes felméréséhez. 

ÖSSZPONTOSÍTSON A 

VÁLLALAT ALAPVETŐ 

TEVÉKENYSÉGÉRE
1

IDŐT, PÉNZT ÉS 

HELYET TAKARÍT 

MEG
2

ALAKÍTSA ÁT 

ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEIT 

VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEKKÉ
3

• Az adott tevékenységre vonatkozó európai 

szabványoknak megfelelően kiépített raktárcsarnok.

 Modern polcrendszerekkel felszerelt •

raktárhelyiségek az áru tárolásához, függetlenül a 

szakterülettől.

 Szakképzett személyzet, amely az árut kezeli a •

raktárba való beérkezéstől a raktár elhagyásáig.

 Modern RKR, amely lehetővé teszi a készletek és •

rendelések valós idejű felügyeletét.

Üzleti tevékenységünk vezérelve az, hogy valóban megértsük vállalkozásának kereskedelmi 

és logisztikai szükségleteit. Ezáltal személyre szabott megoldásokat nyújthatunk önnek, 

amellyel hozzájárulunk a vállalkozása harmonikus fejlődéséhez.

www.qeops.eu
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MIÉRT SZERVEZZE KI  
a raktározási szolgáltatást?

Egy raktárba való befektetés jelentős anyagi terhet jelent, és ezenkívül figyelembe kell venni a 
többi járulékos költséget is: a készlet kezelését biztosító informatikai rendszert (RKR), a 
berendezés és felszerelés költségeit (polcok, gépek, IT infrastruktúra, megfigyelő berendezések, 
mosdók stb.), de különösen a személyzettel kapcsolatos költségeket.
 

Ezenkívül, amikor ennek a szolgáltatásnak a kiszervezéséről 
dönt, a raktározással kapcsolatos költségek a szükségleteivel 

arányosan változnak. 

A termékmenedzsment rugalmasságát is biztosítjuk, függetlenül attól, hogy 
a tárolt termékek mennyire különböznek (méret, törékenység, tárolási 

feltételek). 

Ez a rendszer biztosítja a készletek és 
rendelések valós idejű követését, teljes 
beszámolókat és információkat nyújtva. 

Ugyanakkor a felhasznált technológiának 
és az alkalmazott folyamatoknak 

köszönhetően a rendszerünk kiszűri 
a szállítási és nyilvántartási hibákat. 

PÉNZT TAKARÍT MEG ÉS A SAJÁT TEVÉKENYSÉGÉRE TUD ÖSSZPONTOSÍTANI

ALKALMAZKODSZ AZ ÉVSZAKI INGADOZÁSOKHOZ 

MEGNÖVELT HATÉKONYSÁG ÉS RUGALMASSÁG

ÁTLÁTHATÓ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
RAKTÁRKEZELŐ-RENDSZER (WMS

Biztosításunk a nálunk tárolt áruk minden 
károsodását a tényleges (egesz) értéken fedezi.
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A KÉSZLETEK KIVÁLÓ GAZDÁLKODÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA5 Az RKR megoldás számos kezelési módszer alkalmazását teszi lehetővé, elsősorban a FIFO 
(beérkezési sorrend szerinti kiszolgálás) és FEFO (lejárat sorrendjében történő kiszolgálás) 
rendszereket, amelyek által a készletek megfelelően forgathatók.
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