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Ce este extend?
Aplicaţia software extend permite realizarea
operaţiunilor specifice lucrului în depozit şi
culegerea datelor prin intermediul terminalelor
mobile, echipate cu cititoare de coduri de bare.
Rolul extend este de a integra datele
culese în urma operaţiunilor de recepţie, livrare
şi inventariere cu sistemul software de gestiune
economică al companiei.
Cu alte cuvinte, extend asigură, pe de

o parte, culegerea datelor operaţionale din
depozit prin intermediul codurilor de bare şi, pe
de altă parte, transferul datelor în sistemul ERP
WinMENTOR, în vederea generării de rapoarte
actuale şi exacte privind situaţia stocurilor.
Aplicaţia se adresează oricărei companii care
are stocuri de gestionat şi utilizează WinMENTOR –
fie că este vorba de producători, unităţi logistice,
magazine sau lanţuri de retail.

WinMENTOR

Structura extend
extend este compus din două module,
unul care rulează pe PC (extend WinM-BO) şi altul
care rulează pe terminal (extend WinM-T). Actuala
versiune extend a fost dezvoltată pentru schimbul
de date cu aplicaţia ERP WinMentor.
Datele aferente operaţiunilor de recepţie,
livrare şi inventariere sunt culese de către terminale mobile CipherLAB 80xx, terminale uşoare,
ergonomice, cu funcţionalităţi multiple, printre
care scaner de cod de bare încorporat şi dock de
comunicaţie.
Terminalul scanează codul de bare de pe

produse şi le identifică pe baza informaţiilor preluate
din fişierul Nomenclator, exportat din WinMENTOR.
Datele stocate pe terminal sunt exportate periodic
pe PC, de unde sunt preluate de către WinMENTOR.

Beneficii
Avantajul major al soluţiei este că extinde capabilităţile WinMENTOR în zona operaţională, prin
culegerea informaţiilor direct la sursă, adică în timpul desfăşurării operaţiunilor din depozit.
extend ajută la optimizarea procesele de business. Cum?
Prin:
• identificarea şi înregistrarea produselor cu ajutorul codurilor de bare;
• evitarea erorilor umane;
• mobilitatea operatorilor;
• simplificarea operaţiunilor de recepţie şi livrare;
• reducerea timpului dedicat efectuării inventarului;
• creşterea vitezei de efectuare a operaţiunilor;
• micşorarea volumului de muncă şi a efortului depus de angajaţi;
• comunicarea informaţiilor aferente stocurilor în aplicaţia WinMENTOR;
• rapoarte exacte şi actuale, în timp real chiar, cu privire la situaţia stocurilor;
• reducerea costurilor aferente operaţiunilor din depozit.

Cum funcţionează extend
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Foldere cu fişiere de lucru
1. export fişier nomenclator în folderul
de lucru (WinMENTOR);
2. încărcare nomenclator în terminalul
portabil (extend WinM-BO cu extend
WinM-T);
3. salvare date culese în folderul de
lucru (extend WinM-BO cu extend
WinM-T);
4. import date culese din folderul de
lucru (WinMENTOR).
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