


25 yıllık perakende lojistiği deneyimimiz boyunca birçok ulusal , uluslararası mağaza zincirlerinin ve
özellikle de yerel zincir ana distribütörlerinin ve otomotiv sektörünün lojistik operasyonlarında
çalıştık ve yönettik. Birçok perakende kuruluşunun lojistik yazılımını uygulamaya aldık ve alıyoruz.

Onlarca lojistik yönetim sistemlerinin ve yazılımlarının uygulanması aşamalarında karşı karşıya
kaldığımız depo operasyonlarının gerçekçi sorunlarını tesbit edip tüm sorunlara çözüm oluşturacak
şekilde dizayn edilen Green Lojistik Danışmanlık firmasının geliştirdiği GWMS sektörün önde
gelen yeni nesil depo yönetim sistemidir.

Hız, yalınlık ve kullanıcı dostluğu özelliklerine sahip olan GWMS yazılımımız işletmelerinizin
müşterilerine verdiği sözleri yerine getirmesinde, doğru stok yönetimi yapılmasında , personel ve
depo maliyetlerinde ucuzluk sağlamasınızda kilit rol oynayacaktır.

www.greenwms.co
www.greenlojistik.com.tr
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DENEYİMLERİMİZ
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UYGULALAMA GENİŞLİĞİ
GWMS Aşağıda gördüğünüz basit depolardan sunumun devamındaki 

modern planlı büyük depolara kadar uygulanabilen bir beceriye sahiptir.
Bu sebeple mevcut fiziksel yapınıza çok takılmayın. Bunlara göre alternatif 

planlamalarla sonuca gidebiliyoruz.

http://www.greenwms.co/
http://www.greenlojistik.com.tr/


ERP                GWMS ’ye ENTEGRASYON

GWMS mevcut yazılımınızdan satınalma ve sipariş bilgilerini çeker.

www.greenwms.co

http://www.greenwms.co/


 Erp den Entegre olan satınalma dataları artık 
GWMS dedir.

 Tedarikçiden gelen araç irsaliyesi fotograftaki 
gibi ön mal kabul elemanına şoför tarafından 
teslim edilir.

 Ön makabul elemanı irsaliye ve GWMS deki 
adetleri karşılaştırır. 

 İrsaiyedeki adetleri GWMS ye girer.

 Sisteme depoya kabulu yapılmak üzere irsailye 
adetleri düşer.

ÖN MAL KABUL 
İŞLEM 1 - GİRİŞ



Taşınabilir el terminali
Sabit iş makinesi

terminali
Erişim Noktası

terminaller için

DEPONUN KABLOSUZ BİLGİ AKIŞINI SAĞLAYAN CİHAZLAR

Ön malkabulde girilen bilgiler kablosuz ağ sistemiyle El terminallerine ulaşır.



MAL KABUL DEPARTMANI
1-Mallar rampa teslimdir.
2-Palet formatları bellidir ve ona göre istif hazırlanır.
3-kamyonda kaç çeşit ürün varsa ayrı ayrı paletlere ayrılmıştır
4-ilk kez gelen ürünün koli ölçüleri ve ağırlığı sisteme girilir.

MAL KABUL

KAMYONDAN İLGİLİ ÜRÜNLER RAMPAYA İNDİRİLİR



 Ön malkabulde girilen adetlerden ve 
irsaliyeden habersiz kör malkabul işlemi 
yapılır.

 Ön malkabuldeki sayılarla kör sayım 
uyuşursa 2 nolu fotograftaki barkod 
yazıcı hemen palet etiketlerini basar.

 Adetler farklı ise el terminali 2 kez yanlış 
adet uyarısı yapar. Extra sayımlarda da 
sonuç değişmezse malkabulcünün 
sayımını esas alır. Ve palet etiketlerini 
basar.

Malkabulcü sistemsel malkabul fişini 
basar nakliyeciye verir.

 Nakliyeci önmalkabule geri döner.

 Nakliyeci  sayımı izlemelidir.

 NOT: Stokout ürün kabulü olduğunda 
forklift terminal ekranına SO için 
öncelikli kaldırma emri düşer.

RF TARAMASIYLA MAL KABUL İŞLEMİ BAŞLAR



 Kör sayımı sonucu çıktısı alınan malkabul 
fişiyle, gelen irsaliye ve sistem karşılaştırılır.

 Adetler aynıysa irsaliyenin teslim eden-alan 
kısımları imza altına alınır.

 Farklıysa firmanızın prosedürlerine göre 
farklılık durumu kayıt altına alınır.

ÖN MAL KABUL İŞLEM 2 - ÇIKIŞ



MALKABUL İŞLEMİ TAMAMLANAN ÜRÜNÜN STOĞA ALINMASI

Mal kabulde RF kabulü tamamlanan paletin  etiketi GWMS tarafından otomatik basılır. Etiket hemen palete 
yapıştırılır.

 Forklift operatörü etiketleri RF le tarayarak paletin yerletirileceği lokasyon adresini ekranında görür. Ve rafa 
kaldırmak için paleti alır.



MALKABUL İŞLEMİ TAMAMLANAN ÜRÜNÜN STOĞA ALINMASI

 Forkliftçi artık GWMS nin gösterdiği adrese hareketlenmiştir.

 GWMS stok adresi seçerken ürünün toplama (çeşit ) adresini merkez alır ve ona en yakın stok rafına paleti 
koydurur. 



DİGİTAL DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ADRESLEME SİSTEMİ



DİGİTAL DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ADRESLEME SİSTEMİ



DİGİTAL DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ADRESLEME SİSTEMİ



ANA TANIMLAMA ALANLARI



 1. ekranda görünen GWMS  deki depo raflarıdır. Bu sanal görüntü depodaki fiziki durumun kopyasıdır.

 2. ekrana 1. ekranda seçtiğimiz bir lokasyonu tıklayarak ulaşılıyoruz. Bu adımlar kullanıcı dostu basit adımlar.

 Bir lokasyonu tıkladığımızda ilgili dikey sıranın tüm içeriği ürün fotografıyla birlikte ekrana gelir .

DEPO DIZAYN VE ZONELAMA



 2. ekrandaki ürün fotograflarını tıkladığımızda 3. ekranda görünen ürün detayına ulaşıyoruz.

 Bu datalar depo dizayn ekranından fotograf tıklayarak kolayca elde edilen önemli datalardır.

 GWMS nin öne çıkan özelliği ; kullanım kolaylığı kadar data derinliğine ulaşmadaki yalınlığıdır.

DEPO DIZAYN VE ZONELAMA



DİGİTAL DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ADRESLEME SİSTEMİ



TOPLAMA

 Gelen siparişler entegrasyon işlemiyle ERP den GWMS ye düşer.

 Depomuza düşen bu siparişler saha yöneticeleri tarafından toplayıcı RF lerine kişi bazlı yönledirilir.

 GWMS sipariş edilen ürünün hacmini çoktan  hesaplamış,  yeteri taşıyıcı adetini belirlemiştir. Taşıyıcı başına 1 adet 
taşıyıcı etiketi basarlır.



TOPLAMA



TOPLAMA



 3 nolu fotograftaki gibi rulota  etiket yapıştırılır.

 Hangi etiketkin hangi palete veya rulota ait olduğu  bellidir . Bu eşleşmeyle etiket altındaki ürünler belirlenir.  

TOPLAMA



SEVKİYAT

 Gwms toplanan siparişin müşteri 
bazında harita akışını bilir.

 Bu akışa göre toplanan siparişin 
sevkiyat alanında bırtakılacağı peron 
numarası da bellidir.

 Bu peron numarasını toplayıcı terminal 
ekranında görür.

 Örneğin yandaki fotografta X 
müşterisinin siparişi toplanmış ve 
terminalde 53 nolu perona terki 
verilmiştir.

 GWMS opsiyonel olarak çıkış kapısını 
da bilir.



ÜRETİM FİRMALARI İÇİN             
ÜRETİM MODÜLLÜ GWMS

ÜRETİM 
PLANLAMA 
ÜRETİM 
İSTASYONU İÇİN 
SİPARİŞ AÇAR 
TOPLANIR

• Üretim planlama siparişi örn. A1-1 nolu lokasyona açar.
• Bu lokasyon örn. 1m lik kablolu 3 lü priz üretiyor.
• 1000 m kablo 1000 adet priz kutusu 1000 adet  topraklı 

fiş siparişi açılır
• Bu komponentler . A1-1 kodlu lokasyonda hareket 

görerek birleşir.
• Bitmiş ürün barkodu altında 1000 adet  1m lik kablolu 

3 lü priz olur.
• 3000 adet Komponent A1-1 lokasyonu zimmeti altında 

1000 adet bitmiş ürüne dönüşmüştür artık.
• Ve depoya  kabul edilir bitmiş ürün bloğuna konur.
• Sistem gerekli stok hareketlerini yapar ve raporlar

Bitmiş ürünler aynı 
hammadeler gibi 
otomasyondaki 
adresine kalkar. 
Depoya geri döner

Satışla depodan 
toplanır. Barkodlu 
sevkiyat lokasyonuna 
terk edilip barkodlu 
yükleme prosedürüne 
göre sevkiyata çıkar.v

Sevkiyat 
çıkış alanı



ÜRETİM FİRMALARI İÇİN             
ÜRETİM MODÜLLÜ GWMS

ÜRETİM 
PLANLAMA 
ÜRETİM 
İSTASYONU İÇİN 
SİPARİŞ AÇAR 
TOPLANIR

• Üretim planlama siparişi örn. A1-1 nolu lokasyona açar.
• Bu lokasyon örn. 10 parçadan oluşan ramazan kolisi 

yapmakta
• 1000 er adet seker-çay-pirinç......10 kalem ürün siparişi 

oluşturulur.
• Bu ürünler. A1-1 kodlu lokasyonda hareket görerek 

birleşir.
• Bitmiş ürün barkodu altında 1000 adet  RAMAZAN 

KOLİSİ OLUR.
• 10000 adet ürün A1-1 lokasyonu zimmeti altında 1000 

adet ramazan kolisine dönüşmüştür artık.
• Ve depoya  kabul edilir stok lokasyonuna çekilir.
• Sistem gerekli stok hareketlerini yapar ve raporlar

Bitmiş ürünler aynı 
hammadeler gibi 
otomasyondaki 
adresine kalkar. 
Depoya geri döner

Satışla depodan 
toplanır. Barkodlu 
sevkiyat lokasyonuna 
terk edilip barkodlu 
yükleme prosedürüne 
göre sevkiyata çıkar.



YÜKLEME- SEVKİYAT

Sevkiyat elemanı 
belirlenmiş alandan 
yüklenecek ürünleri 
belirlenmiş (Barkodlu 
kamyona) yüklemeye 
başlar.

Yükleme esanasında sevkiyat 
elemanı, kamyonun barkoduna 
tanımlanmış rulotun üstündeki 
etiketi okutur. 

Bu kombine barkodlama sistemi 
sayesinde yanlış rulot yanlış kamyon 
esleşmesi riski sıfırlanır.



 GWMS sipariş koduna göre tüm 
siparişleri takip eder.

 Kamyon plakasına bu kodlar 
tanımlanabilmektedir.

 Sağ taraftaki fotografta sevkiyat 
memuru elindeki terminale plakayı 
girer ve rulot etiketini okutur.

 GWMS o plakaya kaç hangi 
müşterilerin rulotunun gireceğini 
adetiyle takip eder.

 Yanlış rulot gelirse bu araca ait 
olmadığını söyler.

 Toplam rulot sayısı yakalanmadığında 
da kamyonun çıkış iznini vermez. Eksik 
rulotun RF e okutulmasını bekler.

 Son taşıyıcınında okutulmasıyla sipariş 
paketi kapatılır ve irsaliye basımı 
aşamasına gelinir.

SEVKİYAT



MAĞAZA TESLİMATI

Mağazaların GWMS ekranından siparişinin hangi aşamada olduğunu görme ve 
mal kabulünü de sistemden yapılabilme özelliği var.

Mal kabul farklılıklarının mutabakat sürecinde askıda bekletildiği alanlarda 
mevcut.



SEVKİYAT

 Sipariş paketindeki tüm taşıyıcıların yüklendiği aracın irsaliye dosyası GWMS den ilgili sipariş numarası ve müşteri 
ismiyle çağırılır ve 1 tuşla basılır.

 Artık araç mühürlenerek irsaliyesiyle yola çıkar.



DASHBOARD ( DEPO YÖNETİM PANELİ)

• Dashboardumuz göründüğü gibi bir 
Otomobilin KM saat ekranı gibi yalın 
ama detaylı bilgilerle dolu.

• Tüm departmanaların anlık iş durumu , 
bekleyeni biteni vb. Açık ve net ortada.



DASHBOARD ( DEPO YÖNETİM PANELİ)

• Cep telefonundan 
dahi işinizle ilgili 
anlık durum ve  
rapor görme 
özelliği. 
Departman 
departman 
dökümler.....



TEŞEKKÜRLER

www.greenwms.co
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