PROGRAM DO GENEROWANIA I WYDRUKU
ETYKIETY LOGISTYCZNEJ GS1
Korzyści:
» spełnienie wymagań klientów w zakresie
oznaczenia jednostek logistycznych etykietą
zgodną ze standardami GS1,
» obniżenie kosztów poprzez możliwość wydruku
etykiet na zwykłej drukarce laserowej oraz niski
koszt samej aplikacji i jej wdrożenia,
» przestrzeganie prawa w zakresie śledzenia
ścieżki pochodzenia towaru (traceability).
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EtLog – generowanie i drukowanie etykiety logistycznej
zgodnej ze standardami GS1.
EtLog to program, który pomoże spełnić oczekiwania klientów w zakresie oznaczania
jednostek logistycznych standardową etykietą GS1. Używając naszego oprogramowania
nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy w zakresie standardów opisujących etykietę
logistyczną aby drukować prawidłowe etykiety.

EtLog UMOŻLIWIA:
» spełnienie wymagań sieci handlowych w zakresie
oznaczania jednostek logistycznych (palet)
i produktów,
» drukowanie etykiety logistycznej spełniającej
globalne standardy wykorzystywane
przez sieciowych odbiorców,

Etykieta logistyczna jest jednym z podstawowych
narzędzi, stosowanych do oznaczania i monitorowania
przepływu ładunków – jednostek transportowych.
Informacje umieszczone na etykiecie są przedstawiane
w formie tekstu czytelnego wzrokowo oraz w postaci
zakodowanej z pomocą kodu GS1-128.

» stosowanie zwykłych drukarek laserowych
jak i profesjonalnego sprzętu drukującego,
» skorzystanie z naszego doświadczenia
przy projektowaniu etykiet.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROGRAMU:
• Proste i szybkie drukowanie etykiety
» wybierz szablon,

Proponujemy także:

» wybierz produkt z kartoteki materiałowej,

» Informatyczny System do Zarządzania Magazynem (WMS)
MaGS1.Q

» wpisz dane, których nie może program wypełnić
automatycznie (np. symbol partii),
» zadeklaruj ile jednostek logistycznych chcesz
wyposażyć w etykietę,
» naciśnij klawisz „Drukuj”.
• Wydruk na drukarkach laserowych lub
specjalizowanych termotransferowych
• Samodzielne generowanie niepowtarzalnych
numerów SSCC

» Profesjonalne szkolenia GS1, np.:
• efektywna logistyka
• bezpieczny łańcuch dostaw – czyli etykieta logistyczna
w praktyce
» Studia podyplomowe z obszaru zarządzania magazynem
» Książki:
• Informatyka dla logistyki, wyd. III, J. Majewski, 2008, ILiM
• Kody Kreskowe i inne globalne standardy w biznesie,
wyd. I, E. Hałas, 2012, ILiM

Zobacz więcej na: www.ilim.poznan.pl/oferta
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