READ YOUR WORLD
PEOPLE • ASSETS • GOODS • OPERATIONS • DOCUMENTS

De ce să alegeţi soluţiile marca LOGICODE?
•

•
•
•

Misiunea noastră este de a contribui la creşterea •
competitivităţii clienţilor noştri prin soluţii
complete care asigură accesul la datele esenţiale
ale activităţii;
Dezvoltăm, integrăm şi implementăm soluţii
cu scopul de a ajuta companiile să devină mai
productive, mai eficiente, mai performante;
•
Specialiştii noştri sunt capabili să recomande
soluţii complete (Hardware & Software & Servicii)
la un TCO (Total Cost of Ownership) minim;
Asigurăm servicii de consultanţă, mentenanţă şi
suport care acoperă întreaga durată de viaţă a
echipamentelor furnizate;

Experienţa acumulată în cei 15 ani de prezenţă pe
piaţă ne permite să rezolvăm cerinţele specifice
fiecărui beneficiar, în cadrul unei game largi
de aplicaţii de marcare, etichetare, identificare
automată şi captare de date, folosind tehnologia
codurilor de bare şi RFID;
Am dezvoltat parteneriate puternice cu furnizori
globali de echipamente, lideri de piaţă pe
segmentul lor, astfel că putem să propunem
clienţilor cele mai noi şi avansate tehnologii şi
produse.
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*ERP = Sistem integrat de gestiune
*WMS = Managementul stocurilor
*SFA = Sales Force Automation
*DSD = Direct Store Delivery

Cui ne adresăm?
Portofoliul de clienţi LOGICODE include companii de top, dar şi companii medii sau mici, din
domenii variate de activitate, de la industria FMCG şi retail, la industria automotive, banking şi servicii.
Soluţiile implementate includ o gamă largă de aplicaţii, cum ar fi:
• Etichetare cu/fără coduri de bare;
• Marcare şi etichetare industrială (pe fluxuri de producţie);
• Trasabilitatea produselor;
• Control acces şi prezenţă personal;
• Urmărirea producţiei;
• Gestiunea stocurilor în depozit (WMS - Warehouse Management System);
• Controlul calităţii;
• Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
• DSD (Direct Store Delivery);
• PoD (Proof of Delivery);
• PreSale, HotSale, VanSale;
• SFA (Sales Force Automation).

Cum implementăm soluţiile Logicode ?
Soluţiile marca Logicode vor fi implementate
în funcţie de cerinţele beneficiarului, de bugetul
şi de mediul IT de care dispune. Echipa Logicode
va lucra împreună cu fiecare partener pentru a
determina cu exactitate funcţionalităţile necesare
în atingerea obiectivelor, urmând să recomande
soluţia completă (Hardware & Software & Servicii) la
un TCO (Total Cost of Ownership) minim.

Metodologia de implementare pe care
o practicăm cuprinde proceduri de analiză,
planificare, implementare şi control în toate fazele
procesului. Oferim o gamă variată de servicii
de analiză, configurare, interfaţare hardware şi
software, testare, instalare, punere în funcţiune,
instruire, asistenţă şi service în perioada de garanţie
şi post garanţie. Toate aceste servicii sunt adaptate
cerinţelor specifice fiecărui beneficiar.

Parteneriate şi certificări
Expertiza şi profesionalismul specialiştilor
Logicode se datorează şi parteneriatelor pe care
compania le are de mulţi ani cu lideri de piaţă
recunoscuţi la nivel global: Intermec, Markem,
Datamax, O’Neil, Avery Dennison, Casio, CipherLAB,
CISCO, Seagull Scientific.
Compania Logicode deţine mai multe
certificări Intermec, printre care: Premier Solutions
Partner, Global Medallion Partner, Certified Service
Provider, iar fiecare membru al echipei tehnice
Logicode este Intermec Certified Engineer.
Din iunie 2006, Logicode este Microsoft
Certified Partner, dobândind competenţa de ISV
(Independent Software Vendor) în urma testării

cu succes a aplicaţiei ActivI, dezvoltată pentru
terminalele mobile cu sistem de operare Microsoft.
Această competenţă reprezintă atât recunoaşterea
capacităţii Logicode de a dezvolta aplicaţii software
bazate pe tehnologii Microsoft, cât şi o garanţie
a competenţelor tehnice dobândite de-a lungul
timpului.
În cadrul parteneriatului cu GS1 Romania,
organismul de standardizare în domeniul codurilor
de bare, Logicode are statutul de GS1 Solution
Provider.
Logicode este certificată pentru sistemul
de management al calității ISO 9001:2000.

Domeniile de expertiză Logicode
HARDWARE & SOFTWARE

ADC & MOBILITATE

COMUNICAŢIE

INTEGRARE

MARCARE & ETICHETARE

TEHNOLOGII
•
•
•
•
•

• echipamente de marcat şi etichetat pe film
(polipropilenă, poliester, polietilenă, etc.), folie
termocontractibilă, cutii colective, pachete
individuale, PET-uri;
• echipamente de tipărit pe etichete autoadezive,
etichete de produs, carton, plastic, benzi textile,
etc.;
• consumabile: etichete, riboane, cerneluri;
• software de design de etichete.

tipărire direct termică;
tipărire prin transfer termic;
print & apply;
ink jet;
laser.

• integrare sisteme şi aplicaţii Enterprise (ERP, WMS,
POS);
• middleware;
• platforme şi sisteme de operare standard;
• programare multi-language.

• medii de dezvoltare: Microsoft Visual Studio .NET,
MCL, device specific;
• Microsoft Windows (CE, Mobile, XP, Vista, 2003,
etc.), Unix/Linux.

• WLAN (Wireless Local Area Network);
• WWAN (Wireless Wide Area Network);
• protocoale de comunicaţie & interfeţe.

•
•
•
•
•

• coduri de bare;
• RFID.

• scanere & cititoare;
• tag-uri RFID;
• terminale mobile sau fixe, industriale (rugged sau
durabile);
• aplicații software - WMS, SFA, DSD, inventarierea
mijloacelor fixe, realizarea etichetei logistice,
gestiunea stocurilor.

Contact

RS232, PS/2, USB;
conexiuni Bluetooth, infraroşu;
GPRS, GPS;
TCP/IP, FTP, Telnet, emulare terminal;
software pentru comunicarea de date (transport,
rutare, packaging);
• instrumente de pregătire date;
• PIM (Product Information Management).
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