
Soluções Integradas
de Gestão

Solução desenvolvida pela Winsig para

ambientes mobile. Permite o registo

de dados nos processos de gestão

de stocks, gestão de armazéns e

logística. Totalmente integrada

com as gamas do ERP PHC CS.
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ENTRADAS EM STOCK
Ad-hoc ou assistidas.

1
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ETIQUETAGEM
Principais normas de
códigos de barras.
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MOVIMENTAÇÕES STOCK
Permite configuração
de qualquer dossier.
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EXPEDIÇÃO
Picking assistido ou
por ondas.

INVENTÁRIO
Parcial ou global.
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PRODUÇÃO
Lista de matérias primas
para abastecimento das
linhas de produção.
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PROCESSOS DE COMPRA
Lista de itens a receber
e movimentos de
transferência.
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PROCESSOS DE VENDA
Lista de produtos
a expedir com
documentos de
expedição.

FLUXO DE
FUNCIONAMENTO

Acelere os processos logísticos e
melhore a satisfação dos seus clientes!

Controle o stock e aumente a rentabilidade da sua empresa.
O WIN Armazéns é a solução certa para si!

PRINCIPAIS
VANTAGENS

Processos de

Compra e

Processos

de Venda

Gestão de stocks
Etiquetagem rápida

e fácil

Redução da margem de erro

no registo das operações

Registo de

operações

nos terminais

Documentos emitidos

Saiba mais sobre o WIN Armazéns em:
www.winsig.pt/addons-phc/win-armazens

OUTRAS
CARACTERÍSTICAS

• Intuitivo e fácil de utilizar.
• Desenhado de raíz para o PHC CS.
• Compatível com os principais códigos de barras.
• Envio e receção automática de dados para o ERP.
• Processos avançados de armazenagem e movimentação de stock.
• Inclui módulos standard para implementação rápida por parâmetros.
• Compatível com as caracterizações específicas do artigo, no PHC CS:
 • Lotes, cores, tamanhos do módulo CS Gestão.
 • Nº de série dos módulos CS Equipamentos e CS Suporte.
 • Zonas e alvéolos do módulo CS Logística.
• Inclui templates CS Desktop prontos a instalar para uma solução totalmente integrada.


