


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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HAKKIMIZDA



DENEYİMLERİMİZ



ERP                GWMS ’ye ENTEGRASYON

GWMS mevcut yazılımınızdan satınalma ve sipariş bilgilerini çeker.

www.greenwms.co

http://www.greenwms.co/


Tam Otomatik Depo
1. Hammadde mal kabulü
2. Üretime hammadde verme.
3. Bitmiş ürün barkodlama.
4. Üretimden ürün depoya mal kabul
5. Bitmiş ürün direk sevk
6. Otomatik irsaliye

Fabrikalar İçin Depo Yönetim Sistemi



1. Hammadde Mal Kabulü

• Erp de siparişi verilen hammaddeler el terminalleriyle taranarak depoya alınır.
• Bu esnada tercihinize göre malı depoya almak için kör sayım veya irsaliyeli sayım yapılır.
• Kabul edilen her palet için sistem etiket üretir
• Forklift operatörü kabul edilen palet etiketini okutunca sitem operatöre paleti koyması gereken raf adresini gösterir



2. Üretime Hammadde Verme

• Üretim planlama üretime hammadde transferi için depoya  iş emri oluşturur.
• Ve depodan gerekli olan ürünler üretime terminaller ve barkodlar aracılığı ile sistemsel aktarılır.
• Kabul edilen her palet üretimde ki ilgili tezgah lokasyon barkoduna okutularak bırakılır.
• Bitmiş ürünler içinse sarf montaj reçeteleri menüsü yazılımda vardır.
• Ayrıca sistem müşteri siparişlerinin anlık stok kontrolünü yapıp üretilmesi gereken bitmiş ürün adetine de karar 

verebilimektedir. 

SİPARİŞ - STOK

=
ÜRETİLECEK ADET.



3. Bitmiş ürün barkodlama
4. Üretimden ürün depoya mal kabul

• Üretim tezgalarından çıkan bitmiş ürünlerin artikel nolarını sistemden çağırdığınızda sıradaki siparişin ilgili koli ve kutu 
barkodları anında sistem tarafından üretilir.

• Bitmiş ürünler stok için üretimse S koduyla raf lokasyonuna, müşteri siparişi ise M kodu ve müşterinin ismi yazılı koli 
barkoduyla tanımlı sevkiyat kulvarına sistem tarafından gönderilir.



5. Bitmiş ürün direk sevk
6. Otomatik irsaliye 

• Bitmiş ürünler S kodlu etiketle stoğa alınmış veya M kodlu etiketle sevkiyat kulvarındaki yerini almıştır.
• Sevkiyat kulvarında bulunan siparişi tamamlanmış ürünlerin irsaliye dosyası basım bekleyen irsaliyeler dosyasında hazırdır. 



 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



DİGİTAL DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ADRESLEME SİSTEMİ



ANA TANIMLAMA ALANLARI



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.....



ÜRETİM REÇETESİ

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



TEŞEKKÜRLER

www.greenwms.co
www.greenlojistik.com.tr

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

