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Tworzenie oprogramowania to odpowiedzialne zadanie. W codziennej 

pracy w ELSE realizujemy je zarówno na płaszczyźnie funkcji systemów 

jak i wykorzystywanych technologii. Dbamy, żeby nasi klienci mieli nie 

tylko oczekiwane rozwiązania, ale też żeby byli o krok przed 

konkurencją. 

Przedstawiamy Państwu wybrane nowości, które wprowadziliśmy do 

naszych systemów w minionym 2018 roku. 

                                                                                                      Zespół ELSE 

 

 

 

 

ERP – rezerwacja towaru z 
dostawy w drodze 
 
System został rozbudowany o 
funkcję pozwalającą rezerwować 
na zamówieniu od odbiorcy towar 
zamówiony u dostawcy. Gdy 
dostawa zostanie zrealizowana, 
system automatycznie alokuje 
przyjęty towar pod oczekujące 
zamówienie od odbiorcy. 

WMS – ukraińska wersja 
językowa 
 
Wychodząc naprzeciw sytuacji 
rynkowej pracowników 
magazynowych, aplikacja mobilna 
magazyniera elseWMS otrzymała, 
drugą po angielskiej, wersję 
językową. Podczas logowania do 
aplikacji, każdy z użytkowników 
może wybrać język, w którym 
aplikacja będzie pracować. 

ASENT – mobilny kierowca 
 
Aplikacja kierowcy to narzędzie dla 
kontroli jego pracy i skrócenia 
czasu logistyki dystrybucji 
towarów. Trasówka, lokalizacja 
GPS, tankowania, rozładunki, 
zlecenie dla opakowań czy KP z 
drukarką mobilną to tylko wybrane 
funkcje tego rozwiązania. Aplikacja 
pracuje na popularnych 
urządzeniach z systemem Android. 

smartB2B – nowa aplikacja 
mobilna 
 
Tą aplikację firma udostępnia 
swojemu klientowi, który w 
wygodny sposób na smartfonie 
tworzy i wysyła zamówienie. 
Dostępność informacji, szybkość 
tworzenia zamówienia i aktualna 
informacja o cenach i promocjach, 
to tylko niektóre cechy przewagi 
na konkurencją w walce o klienta. 

Zarządzanie flotą - FLOTA 
 
Nowy system w ofercie ELSE. Pomaga kontrolować zadania związane z 
flotą pojazdów w firmie oraz docelowo wyznaczać koszty dla nich. System 
pilnuje terminów m.in. ubezpieczeń OC i AC, wymiany rozrządu i oleju, 
badań technicznych, przeglądów wind i instalacji LPG. Wchodząca w 
skład systemu aplikacja mobilna umożliwia rejestrowanie dostaw paliwa 
do dystrybutorów własnych oraz tankowań na poszczególne pojazdy. 
Obsługuje też zdarzenia warsztatu jak np. wymiana oleju. 
 
Pozwala na wyliczanie średniego spalania również w porównaniu do 
podanej normy oraz docelowo kosztów dla poszczególnych pojazdów. 



  

ERP – status realizacji 
zamówienia 
 
Dobra informacja jest podstawą 
udanej transakcji, dlatego w 
systemie elseERP został dodany 
nowy, łatwy w użyciu mechanizm, 
które automatycznie generuje 
maile do klienta, z informacją o 
zmianie statusu realizowanego 
zamówienia. Klient zawsze wie, co 
dzieje się z jego zamówieniem. 

WMS – etykieta paczki dla DPD 
 
Dla firm korzystających z usług 
firm kurierskich, opracowaliśmy 
nową technologię z mechanizmem 
obsługującym wydruk etykiet na 
paczki z poziomu urządzenia 
mobilnego magazyniera. Skrócono 
w ten sposób czas oklejenia i 
poprawiono pewność 
zastosowania odpowiedniej 
etykiety na właściwą paczkę. 

ERP – niebilansowe 
zwiększenie wartości nabycia 
 
Udostępniony został nowy 
mechanizm pozwalający na nie 
księgowe ujmowanie wybranych 
elementów kosztowych (np. 
transport) w wartości nabycia. 
Dzięki temu faktyczny koszt jest 
związany z określonym zakupem, 
ale księgowy koszt zakupu nie 
zmienia się. 

WMS – status paczki kuriera 
 
Rozwój komunikacji EDI z firmami 
kurierskimi pozwolił na pobieranie 
większej ilości informacji na temat 
wysłanych paczek. Teraz w 
systemie elseWMS w prosty 
sposób można sprawdzić status 
jaki wysłane paczki mają u kuriera, 
a w efekcie lepiej kontrolować 
dostawy do klientów czy własnych 
punktów sprzedaży detalicznej. 

ASENT – drukarki mobilne 
 
Aplikacja ASENT została 
przygotowana do współpracy z 
niedrogimi, mobilnymi drukarkami 
termicznymi łączącymi się po BT. 
Drukarka taka ma własną baterię i 
jest wielkości myszki do 
komputera, dlatego jest łatwa i 
wygodna w użyciu. Zapewnia m.in. 
wydruk faktury, dokumentu KP czy 
salda opakowań klienta. 

ERP – nowe funkcje ‘doliczeń’ 
 
W funkcji ‘doliczenia’, kluczowej 
do prowadzenia rozliczeń z 
producentami i wyliczenia 
przewidywanej marży ze sprzedaży 
dodano nowy mechanizm 
wyliczający należny zwrot z tytułu 
realizacji sprzedaży promocyjnej. 
System daje gotowy wynik w 
postaci kwoty jaką producent ma 
zwrócić za daną promocję.  

WMS – rozbudowa funkcji RFID 
 
Dostępna wcześniej w elseWMS 
technologia automatycznej 
identyfikacji oparta o tagi RFID, 
została rozbudowana o kolejne 
procesy. Teraz magazynier 
wyposażonych w ręczny czytnik 
RFID ma możliwość realizowania 
również zleceń przesunięć 
paletowych oraz kompletacji 
pełnopaletowej. 

ERP – raporty do użytkownika 
 
Pracownik w parametrach niemal 
każdego raportu może wskazać 
jego konfigurację i interwał co 
który system go wykona i w formie 
excel’a prześle na maila 
użytkownika. Np. dzięki temu o 8 
rano na mailu kierownika mogą 
czekać gotowe już raporty, od 
przeglądania których rozpoczyna 
swój normalny dzień pracy. 

Portal B2B – angielska wersja 
językowa 
 
Poszerzanie się rynku sprzedaży 
produktów naszych klientów 
wymaga zmian w narzędziach, aby 
sprzedaż była łatwiejsza. 
Zmieniliśmy gruntownie portal B2B 
pod kątem gotowości do obsługi 
nowych funkcji. Jedną z pierwszy 
dodanych jest angielska wersja 
językowa. 

WMS – kreator etykiet 
własnych 
 
W module kierownika magazynu 
wprowadziliśmy nową technologię 
projektowania etykiet 
logistycznych w oparciu o pola z 
danymi dostępnymi w systemie. 
Wydruk zaprojektowanych etykiet 
następuje na magazynowych 
drukarkach etykiet we wskazanych 
wcześniej procesach w magazynie. 

ASENT – ‘Oferta’ dla klienta 
 
System dla przedstawicieli 
handlowych został wyposażony w 
funkcję tworzenia oferty dla 
klienta. Tak przygotowana oferta 
może zostać wysłana mailem do 
klienta z systemu ASENT wraz z 
kartą każdego z oferowanych 
produktów. Później przedstawiciel 
może w prosty sposób utworzyć 
zamówienie z takiej oferty. 

WMS – więcej kodów GS1-128 
 
Wygoda korzystania z kodów GS1-
128 spowodowała rozbudowanie 
tych mechanizmów w kolejnych 
procesach magazynowych. Poza 
kompletacją pełnopaletową, kody 
te teraz mogą być wykorzystane w 
kompletacji paczek, realizacji 
zleceń przesunięć paletowych 
między gniazdami oraz przyjęciach 
jednorodnych palet do magazynu. 


