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ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι να καλύψει όλο το φάσμα στο χώρο του ευρύτερου mobility προσφέροντας λύσεις οι
οποίες θα είναι αξιόπιστες και θα προσβλέπουν στην αποδοτικότερη λειτουργία των εταιριών που απευθύνονται.
Επιγραμματικά προσφέρουμε λύσεις
Software & Hardware στον τομέα των
Logistics (WMS, Pick to Light, Voice
Picking), Production (Traceability,
Label Printing, RFID), Mobility (SFA,
XVAN, POD, FIELD SERVICE), Printing Solutions, ERP, Wired and Wireless Analytics and Enterprise Capture
Solutions καθώς επίσης μελέτη και
υλοποίηση ραδιοκάλυψης χώρων.
Προσφέρουμε επαγγελματικές λύσεις,
υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.
Πάντα δίπλα στους πελάτες/συνοδοιπόρους μας για ένα καλύτερο αύριο χωρίς
προβλήματα.

Mobility Company Solutions MCS
SFA (sales force automation)
X VAN Sales
Field Service
Merchandising
POD (proof of delivery)
Pharma
Ολοκληρωμένες λύσεις Mobile CRM για εξωτερικούς πωλητές και ειδικότερα για Sales Force Automation, XVAN sales και Pharma Sales,
για εξωτερικούς Τεχνικούς Field service, για λύσεις διαχείρισης παραλαβών (POD) και λύσεις για Merchandisers καθώς και πλήρη διαχείριση και έλεγχο όλου του στόλου των φορητών συσκευών της εταιρίας
μέσω κεντρικής διαχείρισης (MDM λύσεις)

Warehouse Company Solutions WCS
Warehouse Management System
Voice Picking (Speak Easy)
Rooting
Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποθηκών είτε με τη χρήση του
scanner των φορητών τερματικών είτε με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού μετατροπής των δεδομένων σε ήχο (Voice Picking).
Με δυνατότητα picking/ packing είτε με φορητά τερματικά scanner
είτε με Pick to Light τεχνολογία είτε με Voice τερματικά, Παραλαβών,
Απογραφής τμηματικής (ανά τομέα) ή ολικής, Ανατροφοδοσίας, Ενδοδιακινήσεις, παρακολούθηση/διαχείριση θέσεων/αποθεμάτων, best
rooting παραλαβών και reporting

Λύσεις

Production Company Solutions PCS
Traceability
Voice Picking
Printing Solutions
Ολοκληρωμένες λύσεις ιχνηλασιμότητας προϊόντων κατά τη διάρκεια
της παραγωγής με ιχνηλάτηση σε όλα τα στάδια από την πρώτη ύλη έως
το τελικό προϊόν. Παρακολούθηση σταδίων ημιετοίμων είτε με χρήση
φορητών τερματικών είτε με σταθερούς αναγνώστες barcode είτε με χρήση φωνητικών εντολών (Voice recognition terminals).

Core Company Solutions CCS
ERP
CRM
Enterprise Capture Solutions
Digital Marketing Solutions
Loyalty
Wireless Analytics
Network Management and Analytics
B2B, B2C
Ολοκληρωμένες λύσεις στην καρδιά της εταιρίας. Λύσεις σε ψηφιοποίηση εισερχομένων εγγράφων, ERP, CRM καθώς και marketing λύσεις
Digital marketing, Loyalty ή λύσεις σε δημιουργία ιστοσελίδων ή e-shop
μέσω Β2Β ή B2C λύσεων. Διαχείριση του δικτυακού στόλου της εταιρίας
(servers, routers, switches, PC, Access Points) και Network Analytics
με σκοπό την άμεση ενημέρωση και διαχείριση όλου του δικτυακού
εξοπλισμού της εταιρίας με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και επίλυση
δικτυακών προβλημάτων της εταιρίας.
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Hardware Company Solutions HCS
Wireless
Barcode Printers
Scanners
Mobile Terminals
RFID
Barcode Labels & Ribbons
Ολοκληρωμένες εξιδεικευμένες λύσεις hardware για υποστήριξη εξιδεικευμένων εφαρμογών όσον αφορά αποθήκες, εξωτερικούς πωλητές,
λύσεις για καταψύξεις και ακραίων φαινομένων λύσεις. Με τεχνολογίες
ασύρματης δικτύωσης, RFID, 3/4G cellular network, Label printers,
Cart Printers, Pick to Light solutions και Voice Picking solutions.
Αντιπροσωπεύουμε τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευαστών στο
χώρο όπως την ZEBRA technologies S.A., HoneyWell S.A., Datalogic
S.A., Extreme Networks S.A. και Pick to Light Systems.

Total Company Support TCS
Hardware Repairs
Wireless infrastructure site survey and Installation
Software Project management
Software Solutions after sales Support
Ολοκληρωμένη υποστήριξη των συστημάτων που παρέχουμε στους πελάτες μας είτε αφορά λύσεις Software είτε Hardware. Δίπλα στον πελάτη καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του στα παρεχόμενα προϊόντα μας
όποτε μας χρειαστεί. Παρέχουμε μελέτη υλοποίηση και υποστήριξη
pre sales είτε after sale είτε με συμβόλαια συντήρησης είτε με per call
υποστήριξη σε όλη την γκάμα των παρεχόμενων λύσεων μας.
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