
Управління та автоматизація


складських процесів



Warehouse Management System

Система управління складськими 

процесами - це комплекс програмних 

модулів, що дають змогу планувати


роботу складського обʼєкта, вимірювати 

ефективність його компонентів та 

аналізувати використання ресурсів
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Блоки системи

Desktop

Робоче місце 

оператора, комірника

Terminal

Інструмент для 

вантажників

Tablet

Інструмент для водіїв 

а/н та штабелерів



Функціонал

Інструмент для 
вантажників

Приймання продукції, 
розподіл по зонах, 

розміщення на комірки

Планування прийому 
продукції та комплектування 

замовлень. Розпол по 
відділах та бригадах

Пошук товару, створення 
маршрутів. Формування 

збірних палет та відвантаження 
у автомобіль

Здійснення внутрішніх 
переміщень по складу. 

Формування зон 
комплектування

Проведення інвентаризації 
на складі, звірка з ERP-

системою



Адресний склад

Інтерактивна мапа складу


Зонування складу


Зона комплектації


Контроль руху продукції


Налаштування в 

користувацькому інтерфейсі



Прийом

Сканування кодів SSCC та інших

логістичних ідентифікаторів


Автоматичне визначення зони розміщення


Функція крос-докінг


Контроль введення


Інтеграція з інформаційними

системами постачальників



Комплектація

Різноманітні типи комплектації 


Використання зони комплектації 


Автоматична маршрутизація на складі


Автоматичне формування пакувальних листів




Відвантаження

Інтеграція з транспортним плануванням


Транспортний реєстр, взаємодія

з пропускним пунктом


Контроль відвантаження


Автоматична розкладка товару у транспорті



Управління ресурсами

Автоматичний контроль 
за рівномірним 
навантаженням

Контроль пропускної 
спроможності складських 
обʼєктів

Контроль ефективності 
складських працівників



Інші модулі

Інвентаризація

(планова та позапланова, динамічна)


Інтеграція з обладнанням (принтери, ваги,

датчики, складські роботи та автоматичні лінії)


Аналітика в Tableau та PowerBI



Системні дані

Операційна система - Linux (Unix) або Windows


Ядро  - SK Core (PHP + Python)


Інтерфейси - Web-based, Android-app


База даних - MySQL, PostgreSQL


Робота через  Git (gitlab)



Впровадження

Аудит

Формування 
проєкту

Відлагодження Внутрішній аудит 
процесів для 
детального 

налаштування 
системи

Закупівля техніки та її 
встановлення. 

Налаштування системи 
та тестування на 

процесах замовника

Формування плану 
проєкту з урахуванням 

залучення співробітників 
Замовника та 

послідовності кроків

Супровідний режим 
налагодження для 

відпрацювання усіх 
деталей та оптимізації 

процесів

Впровадження



Інтерфейси



Інтерфейси



Переваги

Імплементація

Кастомізація Інструментарії

100% впровадження власною 
командою та гарантія 

результатів оптимізації

Ліцензія/SaaS

Принцип «конструктора» Готові інструменти для різних 
конфігурацій складу, 

імітаційна модель складського 
об’єкта

Фінансова модель



Клієнти та партнери

Роздрібна торгівля плиткою та сантехнікою


Площа - 16 000 м  основного складу

та 8 000 м  додаткових


Кількість працівників - 105


Кількість SKU - 115 000


Оборот - 1 300 палет на добу

2
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Клієнти та партнери

Виробництво картонного упакування:

McDonalds, Nestle, Mondelez, Vodafone, Arterium


Площа - 6 000 м  сировини та 3 000 м 

готової продукції


Кількість працівників - 15

22



Клієнти та партнери

Виробництво харчових продуктів


Площа - 1 500 м  сировини та 3 200 м 

готової продукції


Кількість працівників - 25

2 2



Клієнти та партнери

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів


Площа - 3 000 м  


Кількість працівників - 14

2



Послуги

Право на 
використання SK Core

Аудит

бізнес-процесів

Конфігурація 
відповідно до вимог

Технічна підтримка 
(Software + Hardware)

Кастомізація

Впровадження

(встановлення на сервер,


перенесення даних,

інструктаж)

Планові 
оновлення



Моделі співпраці

SaaSЛіцензія



Контакти

Yurii 

HQ: 

E-mail:

Phone: 

Svirskyi



Vaike Manniku 13, Tallinn, Tallinn EE


  info@skgp.eu


+380 73 747 40 01





skgp.eu

Facebook         LinkedIn

https://www.facebook.com/sk.group.eu/
https://www.linkedin.com/company/18284123/admin/

