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BX Mobile Warehouse   

Kivételesen könnyen bevezethető és alkalmazható, praktikus, 

mobil, vonalkódos megoldás a raktározási folyamatok valós idejű 

kezelésére  

Mit nyújt Önnek a BX Mobile Warehouse? 

A BX Mobile Warehouse az SAP Business One 9-hez fejlesztett, raktári folyamatokat 

támogató, mobil alkalmazás.  

Megoldásunk felépítése lehetővé teszi, hogy a raktárban dolgozók tucatjai, akár tízezer 

leltári-tranzakciót kezeljenek egyidejűleg. Kiemelkedő sebességét egy natív Windows 

CE/Mobile alkalmazás biztosítja a kliens oldalon, míg az üzleti logika futtatásáért felelős 

szerver-komponens egy masszív, skálázható, nagy teljesítményű motor. Minden alapvető, 

SAP Business One 9 raktári folyamatot támogat, mint komissió-listák, leltár, tárhelyek, 

sorozat- és sarzs számok, kimenő és bejövő szállító levelek.   

Ideális megoldás… 

A BX Mobil Warehouse minden raktárkezeléssel foglalkozó, SAP Business One ügyfél számára 

optimális lehet, függetlenül attól, hogy tíz, vagy akár ezernyi tranzakciót kell naponta 

lebonyolítania. 

Az ideális ügyfél kerüli a bonyolult logisztikai rendszerek bevezetésével járó nehézségeket, és 

valóban könnyen alkalmazható megoldást keres. A BX Mobile Warehouse használata 

egyszerű, mégis nagy teljesítményre képes. Erőssége a komplexitással szembeni 

egyszerűségben rejlik, ugyanakkor a nagyszámú tranzakciók kezelése sem jelent gondot. Az 

alapvető üzleti folyamatok azonnal elérhetőek a „dobozból”, de széleskörű 

testreszabhatósága a tökéletes kényelem elérését is lehetővé teszi a folyamatok 

finomhangolásával. 

Mobilitás korlátok nélkül  

Mobil – Mindenre kiterjedő mobil raktári megoldás; 

Egyszerű – Csökkenő költségek és kevesebb emberi hibalehetőség; 

Skálázható – Kifejezetten HANA-ra és „cloud”-ra optimalizált; 

Integrált – Minden alapvető SAP Business One 9 raktári folyamatot támogat; 

Sokoldalú – Testreszabható „dobozos” megoldás. Kiváló oktatási és bevezetési módszertan. 
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Egyszerűbb és hatékonyabb raktári munka: a raktári dolgozók egy egyszerűen kezelhető, 

mobilra optimalizált felhasználói felületen keresztül kérdezhetnek le, vagy tölthetnek fel 

adatokat a központi adatbázisba, csak egy egyszerű mobil tranzakcióra van szükség. 

Funkciók 

 Széria és sarzs számok kezelése; 

 Bejövő és kimenő raktári folyamatok (Árubeérkezés, Megrendelés, Vevői 

rendelés, Szállítás, Csomagolás); 

 Komissió-listák, kétfázisú komissiózás; 

 Leltár felvételi, Vevői visszáru, Bejövő jóváírás; 

 Fogadó raktár és tárhely javaslatok; 

 Készlettárolás és Készlettárolási kérelem; 

 Raktári készlet lekérdezések; 

 Minden gyártási tranzakció; 

 Teljesen testre szabható címke nyomtatás; 

 Mértékegységek és mértékegység csoportok kezelése; 

 Mobil kliens testreszabás, felhasználói SQL lekérdezésekkel; 

 GS1-128 (UCC/EAN-128) vonalkódok (AIM kód kiválasztással). 

Előnyök 

• Minden SAP Business One raktári folyamatot támogat; nem kell ismeretlen 

folyamatokat és fogalmakat betanulni; 

• Átfogó mobil testreszabás a felhasználó által beállított, ismerős mezőkkel és 

lekérdezésekkel (egyedülálló a maga kategóriájában); 

• Az SAP HANA adatbáziskezelőre optimalizált és a Microsoft SQL Server-en 

tökéletesen futó, stabil, villámgyors, nagyon könnyen telepíthető és egyszerűen 

adminisztrálható alkalmazás szerver; 

• SAP tanúsítvány folyamatban; 

• Rövid bevezetési és betanítási időszak. Még átfogó testreszabás mellett is 

elfogadható bevezetés;  

• Kiváló és átfogó dokumentáció (videók sorozatával) és bevezetési módszertan; 
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• Teljes körű funkcionalitást biztosító, egyedi igények kielégítésére alkalmas és 

testreszabható megoldás, egy “dobozos termék” vonzó áráért; 

• Tapasztalt és jól bevált támogatói csapat, gyors ütemű karbantartással és 

fejlesztéssel; 

• Gyors és magas szintű ügyfélkezelést biztosító kiterjedt partnerhálózat. 

Ügyfeleink 

A világon több mint száz elégedett ügyfél használja a BX Mobile Warehouse megoldást. 

Többségük egyszerűbb testreszabással, szinte dobozos késztermékként használja a 

rendszert, de vannak komolyabb testreszabást igénybe vevők, kirívó esetben több mint száz 

testreszabási pontot is alkalmazva. 

Akikre büszkék vagyunk: 

- Egy hatalmas, innovatív on-line raktár Afrikában, aki több százezer tranzakciót 

bonyolít, a harmadik fél számára nyújtott online áruházi szolgáltatásoktól, a direkt-

kereskedelemig, különféle kategóriákban; 

- A közép-európai régió egyik vezető sorozatgyártásos készülékforgalmazó cége, aki 

háztartási légkondicionáló berendezéseket szállít és támogat; 

- A ventillátorok és motorok vezető újítójaként ismert cég, (Németország, Szingapúr) 

különböző termékek ezreivel, a világ számos országában jelentős exportrészesedéssel. 

BX Software Termékcsalád 

A BX Software kifejezetten az SAP Business One-hoz, az SAP kis- és középvállalatokat 

megcélzó ERP megoldásához fejlesztett szoftver márka. A gyártóipari megoldások 

nemzetközi szállítója 2004 óta állítja elő a márka termékeit. A BX Software család tagjai olyan 

költséghatékony szoftver megoldások, amelyekkel az ügyfelek vállalkozásai még sikeresebbé 

válhatnak, és az SAP Business One vállalatirányítási rendszert kiváló gyártási és logisztikai 

funkcionalitással bővítik ki. A termékek megbízható támogatását és szisztematikus minőségi 

fejlesztését egy tapasztalt, jól bevált mérnöki és szakértői csapat biztosítja. A folyamatos 

fejlesztésnek és piaci növekedésnek köszönhetően mára már több mint 600 ügyfél használja 

a BX Software megoldásait világszerte. 

www.bx-software.com     

 

 


