
System magazynowy WMS 
od JMB Lab

Prawdopodobnie najbardziej intuicyjny system WMS 
dla małych i średnich firm w Polsce.



Niezawodność
Tworzone przez nas aplikacje działają bezawaryjnie 
przez 99,50% - 99,90% czasu 
(miesięcznie łączny przestój w działaniu aplikacji 
nieprzekraczający 4 godzin).

Bezpieczeństwo
Pełne bezpieczeństwo Twoich danych w procesie 
wdrażania systemu, integracji z zewnętrznymi
systemami i codziennej pracy.

Wielojęzyczność
5 dostępnych języków – polski, angielski, turecki, 
ukraiński, rosyjski – łatwość w zarządzaniu
międzynarodowym zespołem.

System w chmurze
Brak konieczności posiadania własnych serwerów.

jmblab.com/system-wms



Usprawnienie przyjęć towaru
• Szybkie wprowadzenie towaru do systemu – system wykorzystuje kody kreskowe i QR.
• Automatyczne wystawienie dokumentów przyjęcia.

Ułatwienie lokalizowania i wydania towarów
• Tworzenie ścieżek zadań dla magazynierów do sprawnej kompletacji zamówienia.
• Łatwa identyfikacja towarów dzięki oznaczeniu kodami kreskowymi i QR.
• Wydanie zgodne z FIFO, FEFO lub LIFO (istotne zwłaszcza przy dbaniu o datę 

ważności towaru).

Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami
• Sprawna wymiana danych i pełna integracja z systemami księgowymi, m.in. 

Comarch, Symfonia, Subiekt.
• Możliwość integracji z istniejącym systemem ERP, hurtowniami, sklepami,  

przewoźnikami i kurierami.
• Możliwość bezproblemowej integracji z innymi zewnętrznymi systemami dzięki 

otwartemu API.
• Możliwość połączenia systemu z robotami w magazynie (system można  

dostosować do procesu zaawansowanej automatyzacji firmy).

Automatyzacja obiegu dokumentów i raportów
• Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych.
• Automatyczny przepływ dokumentacji do programów księgowo-rozliczeniowych.
• Automatyczne tworzenie raportów z operacji w magazynie.
• Monitorowanie czasu pracy.

Dwukrotne przyśpieszenie inwentaryzacji
• Kontrola stanów magazynowych (stan magazynu w systemie zgodny z rzeczywistym).
• Łatwe identyfikowanie towaru na półkach dzięki możliwości skanowania.

Rozwiązywanie problemów kadrowych
• Rozwiązanie problemu z brakiem pracowników w magazynie.
• System łatwy do wytłumaczenia – szybkie wdrożenie nowego pracownika.
• Przejrzysty, intuicyjny wygląd – usprawnienie codziennej pracy.
• Automatyzacja procesów – lepsza wydajność pracownika i mniejsze 

prawdopodobieństwo ludzkiego błędu.

Jakie usprawnienia w magazynie może przynieść 
system WMS od JMB Lab?

jmblab.com/system-wms



Traceability

Funkcja traceability, czyli śledze-
nia towaru, pozwala na szybką 
identyfikację określonego
produktu lub partii. Dzięki temu 
będziesz mógł także łatwo na- 
mierzyć towar w dowolnym miej- 
scu w całym łańcuchu dostaw.

System dba o automatyczne 
stosowanie FIFO/FEFO. Dzięki 
temu masz pewność, że towar się
nie przeterminuje.

Ścieżki kompletacji

WMS prowadzi pracowników 
najbardziej optymalną ścieżką 
kompletacji zlecenia.

Moduł rozliczania 
dobopalet

WMS pozwala rozliczać wy- 
najmujących przestrzeń maga-
zynową z dokładnością co do 
minuty.

Poznaj wybrane funkcje systemu WMS od JMB Lab, 
które pomogą automatyzować pracę Twojego systemu
Automatyzuj procesy w magazynie
dzięki odpowiednim funkcjom systemu WMS

Możliwość
rozbudowy systemu

WMS od JMB Lab może rozwijać 
się razem z Twoją firmą.

Aktualne stany 
magazynowe

Podgląd aktualnego stanu 
magazynu dostępny dla wszy- 
stkich w tym samym czasie
z dokładnością do 1 sekundy.

FIFO/FEFO

jmblab.com/system-wms



Cele i wyzwania projektu
Firma Nazar chciała podwoić swoje zdolności 
produkcyjne. 

W rozwoju blokowały ją:
• brak wsparcia od dotychczasowego 

dostawcy systemów IT,
• powtarzające się awarie systemu,
• niska jakość oprogramowania.

W ramach współpracy wykonaliśmy analizę procesów biznesowych, w szczególności 
obejmujących dział produkcji i logistyki. Wytypowaliśmy trzy obszary wymagające poprawy:
• ciągła rozbieżność między rzeczywistym stanem magazynu, a stanem wprowadzonym w systemie,
• zwiększenie efektywności pracy magazynu, 
• dostarczenie narzędzi ułatwiających planowanie dostaw towaru oraz surowców.

Co zmieniliśmy?

Efekty
• Przyspieszenie operacji wydania i przesunięcia towaru nawet o 50%.
• Skrócenie czasu inwentaryzacji z 4 do 2 dni.
• Ograniczenie błędów magazynierów.
• Natychmiastowy dostęp do informacji o rzeczywistych stanach magazynowych.

mniej błędów
magazynierów91% szybsza praca

magazynu53% szybsza
inwentaryzacja2x

Case study
System WMS dla firmy Nazar

„Przed zmianą systemu sprawne funkcjonowanie magazynu wymagało stałej kontroli 
koordynatora. Teraz mamy pełną kontrolę nad tym co i gdzie jest zlokalizowane oraz kto 
wykonał daną operację magazynową, a ja mam spokojną głowę. Wiele operacji może-
my wykonać jednym dotknięciem palca, co znacznie usprawniło naszą pracę. Tę samą 
sprzedaż realizujemy mniejszym zespołem magazynierów”

Mariusz Szniggenberg
Kierownik magazynu Nazar
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Do nowoczesnego systemu WMS
dobierz nowoczesne rozwiązania do skanowania

NFT10 Pilot Pro
Wysokiej jakości komputer mobilny NFT10 Pilot Pro z systemem  
Android wypełnia lukę pomiędzy wytrzymałym PDA, a elegan- 
ckim i stylowym smartfonem. Ekran dotykowy w rozmiarze 5,7 cala, 
jest jednym z największych i najbardziej wytrzymałych na rynku. 
Ekran zapewnia ochronę od krawędzi do krawędzi dzięki metalowej 
obudowie, która jest odporna na upadki z wysokości i zapewnia 
niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych.

N7 Cachalot Pro 
 
N7 Cachalot Pro to flagowy komputer serii Newland Pro do  
zastosowań wymagających wytrzymałości w magazynie i logistyce.  
Ten mobilny komputer zapewnia szybkość przetwarzania, szybkie 
połączenia bezprzewodowe w roamingu, wyższą klasę IP oraz klasę 
upadku, a także większą elastyczność dzięki wyborowi 3 układów 
klawiatury.

BS10R Sepia II
Skaner pierścieniowy BS10R Sepia II to idealne rozwiązanie do 
skanowania bez użycia rąk. Z głowicą o promieniu skrętu 360° skaner 
został zaprojektowany tak, aby pasować na lewą lub prawą rękę, nie 
przeszkadzając w codziennych zadaniach, takich jak noszeniepudełek. 
Przycisk spustu jest obsługiwany jedną ręką, a wbudowany brzęczyk 
i dioda LED dają natychmiastową informację zwrotną na temat każde-
go skanowania.

Skaner WD1 w formie zegarka 

Skaner WD1 w formie zegarka sprawia, że przechowywanie 
i przetwarzanie danych jest bardziej mobilne niż wcześniej dzięki 
naszemu smartwatchowi z systemem Android. Budowa i ciężar WD1 
przypominają zwykły smartwatch, ale został on zaprojektowany 
specjalnie z myślą o trudnych warunkach pracy. Dzięki pojemnościo-
wemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 2,8 cala, systemowi 
Android 9 GMS, baterii o pojemności 3 300 mAh oraz łączności  
WiFi i 4G to urządzenie jest idealnym towarzyszem.

jmblab.com/system-wms



Do dyspozycji masz:

„Dzięki wprowadzeniu systemu logistycznego do zarządzania dostawami towarów, 
odzyskaliśmy rzecz bardzo cenną w biznesie, a mianowicie czas. Dzięki systemowi 
sytuacje, w których musiałam wykonywać setki telefonów do dostawców, 
czy kierowców odeszły do przeszłości”.

Beata Stefanowicz
Kierownik działu logistyki Louis Dreyfus Company Polska

jmblab.com/system-wms

2500
firm korzysta
z naszego
oprogramowania

15 lat
doświadczenia,
w tym siedem
jako JMB Lab

+25 specjalistów
na pokładzie

96% klientów deklaruje 
chęć polecenia nas



Bezpłatna analiza przedwdrożeniowa
Zanim podejmiemy się wdrożenia systemu, odwiedzimy Twoją firmę, 
żeby ją lepiej poznać. To pozwoli nam dopasować system WMS 
do wymagań Twojego magazynu.

Taka pierwsza analiza jest całkowicie bezpłatna.

Marcin Gołębiowski
Analityk projektowy

Zeskanuj kod QR i zapisz 
się na bezpłatną analizę 
swojego magazynu.

Kontakt
info@jmblab.com
+48 574 805 975
jmblab.com


