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Programari per a la gestió de magatzems  
i optimització de l’estocatge i el “picking”

Àmbit d’aplicació
t� Gestió de magatzem 
t� Gestió de picking
t�Magatzems organitzats
t�Picking de veu
t� Emmagatzematge
t�Intralogística 

Sectors
t� Logístic
t� Distribució
t� Serveis 
t�B2B
t� B2C

Característiques generals
t� Multi sectorial
t�Multi empresa
t� Multi idioma 
t� Multi magatzem
t� Multi plataforma

Tipologia d’empreses
t� Empreses comercialitzadores 
t� Empreses agroalimentàries 
t� Empreses de serveis
t� Empreses de distribució
t� Empreses i operadors logístics 
t� Empreses de missatgeria i paqueteria

Funcionalitats 
t� Recepció de producte.
t� Albarà d’entrada i generació de palets de 

producte per estocar a les estanteries.
t� Etiquetatge de pallets d’entrada.
t� Generació d’ordres de ubicació de palets.
t� Partición de pallets a l’entrada.
t� Alta estocatge.
t� Gestió d’ubicacions per característiques 

específiques
t� Reaprovisionaments
t� Partició de palets
t� Mapa de magatzem
t� Procés de picking
t� Procés de packaging
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Mòdul d’entrada
t� Recepció del producte

t� Albarà d’entrada i generació dels palets 

de producte per estocar a les estanteries

t� Etiquetes de palets d’entrada

t� Generar ordres d’ubicació dels palets

t� Partició de palets

t� Alta estocatge

t� Gestió d’ubicacions de reserva de 

picking

t� Gestió de les ubicacions, estanteries, 

columnes, altures, altura de llum, 

amplada, profunditat

t� Gestió de productes i fitxa tècnica dels 

mateixos

t� Reaprovisionaments avançats. Sense 

estar en temps de Picking, fer una 

previsió de reaprovisionament

t� Inventari i regularització de l’estoc per 

zones, rotatori …

t� Mapa del magatzem

Mòdul de picking
t�Alta de la comanda

t� Gestor d’ordres de picking

t� Priorització de les ordres de picking

t� Agrupació de comandes per 

l’automatització dels temps d’execució

t� Assignació a pickinero

t� Seguimient i control del procés de 

picking

t� Procés de picking en la zona estanteries.

t� Picking

t� Comptatge de l’estocatge quan queda 

poca quantitat de producte

t� Reaprovisionament de producte

t� Procés de packaging en zona de les 

taules

t� Tancament de la comanda

 
 

Mòdul d’expedició
t�Rutes de vehicles

t�Ordres de càrrega a vehicle

t� Càrrega

t� Etiquetatge de sortida caixa

t� Etiquetatge de palet

t� Albarà d’expedició

t� Packing list

t� Carta de Porte

t� CMR

t� Albarà de transport


