
Nulla hiba és maximális sebesség
A világ leghasznosabb látás útján történő 
komissiózó megoldása

Az Xpick szabadalmaztatott és díjnyertes „Pick-By-Vision” 
megoldás. Mivel a kézhasználatot igénylő logisztikai 
folyamatok még mindig szakaszos folyamatok, az XPick az a 
megoldás amely törődik és megoldja ezt a  problémát, és a 
felhaszálható a szállítandó anyagok  feldolgozására  
irányuló számos logisztikai folyamatban.

Az XPICK lehetővé teszi az érintést nem igénylő, nagy sebességű rendelt 
termék raktári összeválogatását, miközben drasztikusan csökkenti a 
komissiózási hibák számát. A súlyvezérlés, a vonalkódszkennelések, a 
raktársor és polc helyzetbeazonosítás, a hangparancs általi működtetés és 
más beépített tudásbéli lehetőségek segítenek az áruösszekészítőnek a 
legjobb eredmények elérésében.

Kényelmessé,szerethetővé teszi a dolgozónak az új munkamódszert  könnyen 
beletanható intuitív grafikus felhasználói felület kialakítása miatt. Az XPick 
rugalmassan alakítható az adott raktározási, és szállítási körülményekhez, és 
optimalizált megoldásokat kínál,s a Wi-Fi kivételével nem támaszkodik a 
környezetben lévő elektronikára.(önálló energiaforrással rendelkezik)

Egyes- és csapatban történő  szedés

Diagnosztika és dokumentáció

Bejövő és kimenő áruk

Csomagolás és válogatás

Feltöltés és kitárolás

Leltár kezelés

Hozzáadott értékű szolgáltatások

... és még sok egyéb !

Támogatott folyamatok

Forradalmian új , 
Szabadalmaztatott 
Áruösszekészítési 
Megoldás egy 
szempillantásra



Kiválasztott  referenciák

Gyorsabb folyamatok 
Felszabadítjuk a kezeket az 
áruösszekészítéshez és akár 
43% -os gyorsítással jelentős 
időmegtakarítást ér el. 

Gyors megtérülés
Az alacsony kezdeti költségek 
és az azonnali 
teljesítménynövekedés miatt 
hónapokon belül ROI 
befektetésarányos megtérülés

Nagyobb pontosság 
Majdnem nulla hiba az 
integrált minőség -
ellenőrzés révén

Megbízható megoldás 
Iparág által bizonyított, 
és évek óta termelékeny 
a globális felhasználás 
során

Nagyobb rugalmasság 
egyszerűbb a  képzés és a 
fizikai munkavállalók gyors 
támogatása

Azonnali elemzés
A legfontosabb 
teljesítménymutatók központi 
grafikus áttekinthetősége

Alapvető  Jellemzők

Zökkenőmentes integráció
Hozzon létre egyéni 
munkafolyamatot, amely integrálja 
az XPick-et a meglévő WMS-be 
vagy az ERP-be, és még sok más az 
előre konfigurált interfészekkel. Az 
integráció lehetővé teszi a gyors 
méretezhetőséget több webhelyre. 
Az érzékelők beillesztései, mint 
például az IoT és az RFID garancia 
az automatikus feladat 
megerősítésekre.

Az Ön Előnyei

Erőteljes irányítás 
A Frontline Command Center egy 
központi menedzsment központ. 
Megtalálja a rendszerben a 
termékek szedési listáinak 
jelentéseit, irányítja a raktári 
dolgozókat, hozzájuk rendeli a 
feladatokat, és segítséget nyújt  
TÁVOLI támogatás segítségével. 
Használja a Front-Line Creator 
eszközt, hogy létrehozza és 
módosítsa saját látás útján történő 
kiválasztási folyamatait, anélkül, 
hogy az IT extra feladatokat kapna.

Felhasználóközpontú élmény Mint 
az összes Frontline alkalmazásunk, az 
XPick eszköz- és operációs rendszer is 
alkalmazható az összes operációs 
rendszerben, kezeli az 
okosszemüvegeket, táblagépeket 
okostelefonokat vagy más hordható 
eszközöket, amelyek Androidon, iOS-
en vagy Windowson futnak. A 
biztonsága és egyedi  bejelentkező 
megoldások biztosítják az 
adatvédelmet és a testreszabott 
élményt.
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