
Aplikacja do mobilnych operacji 
w fabryce i magazynie
   

ScanPlant NG Mobility

ScanPlant NG Mobility to mobilna, przyjazna dla użytkownika i elastyczna aplikacja do obsługi wszystkich transakcji – 
od produkcja, kontroli zapasów i stanów magazynowych po kompletację zamówień, wysyłkę i załadunek. Rozwiązanie 
pozwala operatorowi na rejestrację w miejscu, w którym znajduje się towar — w strefie pakowania lub w magazynie.

 

PEŁNA MOBILNOŚĆ

UŻYWANIE BEZ PAPIERU

KOMPLETNY PRZEGLĄD



Mobilna, elastyczna i wydajna aplikacja

Scanplant Mobility to wydajne narzędzie do zadań takich jak:

• Rejestracja zużycia do produkcji 
• Rejestracja transakcji do/z magazynu
• Ruchy magazynowe
• Kontrola zapasów i inwentaryzacja
• Kompletacji zamówień i Dostawy 
• Załadunek

Mobilne i elastyczne rozwiązania – dopa-
sowane do potrzeb każdego odbiorcy 
Ręczne terminale pozwalają korzystać ze ScanPlant Mobility również 
w ruchu — bez potrzeby ograniczania się do biurka i komputera. 
Skanowanie pozycji w magazynie za pomocą terminali pozwala up-
ewnić się, że każde zamówienie przenoszone do innej lokalizacji jest 
należycie śledzone. Każdy ruch może być przechowywany w chmurze, 
dzięki czemu żadne towary nie ulegną zgubieniu, a każdy pracownik 
mający dostęp do magazynu będzie w stanie odnaleźć pozycje, 
których położenie uległo zmianie.

Najważniejsze zalety:
• ScanPlant Mobility działa na terminalach z systemem Android, które  
    zastąpią terminale z systemem Windows. Microsoft przestał wspi 
    erać Windows w lutym 2020 r.
• Sam terminal ręczny wystarczy do kompleksowej realizacji zam 
    ówienia — wraz z jego dostawą
• Zapasy można sortować z użyciem kilku różnych metod, w tym  
     „pierwsze weszło-pierwsze wyszło” (First In, First Out)
• Mobility pozwala na zachowanie pełnej identyfikowalności w  
    przypadku korzystania z rozwiązania ScanPlant w innych obszarach  
    produkcji

Oszczędność czasu
Konstrukcja rozwiązania Mobility jest niezwykle przystępna i  
przyjazna dla użytkownika. Pracownicy nie będą tracić cennego  
czasu na zastanawianie się, jak wykonać określone czynności,  
a ich szkolenie zajmie znacznie mniej czasu.

Rezygnacja z fizycznych dokumentów skraca również czas pracy, 
ponieważ wszystkie dane są dostępne online — nie ma potrzeby 
drukowania i przekazywania sobie wewnętrznych dokumentów.

Praca bez potrzeby drukowania –  
bardziej przyjazna środowisku
Dzięki Scanplant Mobility możliwe jest całkowite wyeliminowanie fizy-
cznych dokumentów, a operator może w sposób bezpośredni prze-
glądać np. listy pobrań. Wystarczy użyć jednego przycisku, aby wysłać 
potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie dostawy i wiele więcej. Jeśli 
jednak nie chcesz rezygnować z fizycznych dokumentów, terminale 
pozwalają na drukowanie etykiet do umieszczenia na opakowaniach. 
Kolejny obszar, w którym można wyeliminować drukowane dokumen-
ty, to listy pobrań, które będą wyświetlane bezpośrednio na terminalu.

Integracja online
Urządzenia mobilne komunikują się z systemem ScanPlant za pomocą 
sieci Wi-Fi. Niektóre z funkcji oprogramowania będą działać nawet 
wtedy, gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci.

Standardowa aplikacja
ScanPlant NG Mobility to standardowa aplikacja przeznaczona dla 
przemysłowych urządzeń mobilnych z systemem Android, a jej obsłu-
ga jest równie prosta, jak korzystanie ze smartfonów. Aplikacja może 
pracować na komputerach przenośnych Honeywell, jak również na 
tabletach i urządzeniach montowanych w pojazdach.

ScanPlant NG Mobility to inteligentna aplikacja do obsługi wszystkich transakcji — od produkcja i  
magazynu aż po wysyłkę.

System obsługuje wszystkie transakcje i 
zapewnia operatorowi pełną mobilność.
 
Dodatkowo udostępnia możliwość integracji 
online oraz całkowitej rezygnacji z fizycznych 
dokumentów, co pozwala na pozyskiwanie 
danych w czasie rzeczywistym, eliminuje 
czasochłonną pracę nad dokumentacją oraz 
zapewnia przejrzystość procesów  
magazynowych.

Rozwiązanie pozwala operatorowi na  
rejestrację w miejscu, w którym znajduje się 
towar — w produkcji, w strefie pakowania  
lub w magazynie.

 

SMART APP
ScanPlant NG Mobility  

to inteligentna aplikacja do  
obsługi wszystkich transakcji  
– od produkcja i magazynu  

aż po wysyłkę.

Rejestracja w magazynie & Ruchy magazynowe
Kiedy towar jest gotowy do odbioru z produkcji, a etykietowanie zostanie zakończone, operator 
może zeskanować kod kreskowy, aby przeprowadzić rejestrację wejścia do magazynu za pomocą 
ScanPlant Mobility. W efekcie towary pojawią się w raporcie listy zapasów w systemie ScanPlant.
ScanPlant Mobility zarządza również przepływem towarów pomiędzy lokalizacjami — np. z  
magazynu głównego do obszaru produkcji lub odwrotnie. Ruch zapasów może również wskazy-
wać określone miejsce w magazynie lub nawet wybraną półkę.

Kontrola zapasów i inwentaryzacja
Magazyn jest zazwyczaj podzielony na obszary główne i podrzędne. Dzięki ScanPlant można  
łatwo przeprowadzać regularne inwentaryzacje i kontrole zapasów, ponieważ możliwa jest kon-
trola każdej lokalizacji osobno. Wystarczy zeskanować pozycje w wybranym obszarze  
– jeśli wystąpią jakiekolwiek różnice, stan magazynowy może być automatycznie skorygowany,  
a wszelkie odchylenia zostaną zgłoszone.

 
 
 

Załadunek
Zamówienia, które zostały już spakowane i odnotowane w zleceniach sprzedaży, mogą 
następnie zostać zeskanowane na potrzeby konkretnego ładunku. W ten sposób samochód 
przewożący towar otrzyma pełną dokumentację dotyczącą tego, które zamówienia zostały 
w nim umieszczone. System pozwala również zarejestrować więcej pojazdów, jeśli dostawa 
zamówienia ma być podzielona na większą liczbę ładunków. Informacje te są często ważne 
dla klientów, którzy zajmują się eksportem, ponieważ pozwalają na łatwe śledzenie dostaw i 
zamówień. 
 

Kompletacji zamówień i Dostawy  
Rozwiązanie pozwala na kompletację towarów z  
magazynu na podstawie importowanych zleceń sprzedaży.  
Na urządzeniu mobilnym operator będzie w stanie zo-
baczyć otwarte zlecenia sprzedaży w formie elektronicznej 
listy kompletacji. Po wybraniu odpowiedniego zamówie-
nia sprzedaży urządzenie będzie gotowe do skanowania 
kodu kreskowego z identyfikatorem towaru. W ten sposób 
towary zostaną odnotowane na zleceniu sprzedaży,  
a następnie zarejestrowane w funkcji eksportu i  
przygotowane do zewnętrznego zafakturowania. 
ScanPlant Mobility sprawdzi ponadto, czy zeskanowany 
został właściwy towar, odpowiadający wybranemu  
zamówieniu.
 

 



Czołowy dostawca 
Scanvaegt Systems A/S to duńskie przedsiębiorstwo istniejące od roku 1932.
Firma rozwija, produkuje i sprzedaje systemy do ważenia, rozwiązania w zakresie etykietowania i 
kontroli, a także powiązane systemy informatyczne i rozwiązania zapewniające identyfikowalność.
Scanvaegt Systems A/S zatrudnia ok. 200 osób. Główna siedziba firmy mieści się w duńskim mieście 
Aarhus, Dania. Firma posiada filie w Polsce, Szwecji, Norwegii i Niemczech, a także dystrybutorów 
w Europie.

Wszechstronny partner
Serwis i pomoc techniczna to ważne kwestie dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. 
Dla nas są to słowa kluczowe.
Naszym klientom w całym kraju zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie serwisu i pomocy 
technicznej.
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Scanvaegt Systems Sp. z o.o.   •  ul. Chorwacka 10    •  PL-70-841 Szczecin    •  Polska  •  info@scanvaegt.pl   •  Tel. +48 697 850 726
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