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dedičnosť parametrov a dokumentácie v rámci hierarchie 
tried katalógu

užívateľsky konfigurovateľné pravidlá pre tvorbu názvu 
nového materiálu

automatická kontrola duplicitných katalógových položiek a 
kontrola ich zlučovania

sledovanie histórie a trendov v hladinách zásoby

konfigurovateľný workflow a automatické notifikácie

možnosť prepojenia na procesy údržby

automatická tvorba žiadaniek na nákup, vrátane podpory 
schvaľovacieho procesu

možnosť užívateľskej konfigurácie a úpravy výstupov

možnosť prepojenia s vašim existujúcim systémom pre 
riešenie skladov

podpora príručných a neúčtovných skladov

ČO ZÍSKATE

®

.NET/WM
TECHNICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
PRE PODPORU RIADENIA MATERIÁLOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA A SKLADOV

S KONCEPCIOU UNIKÁTNEHO NATÍVNEHO 

PREPOJENIA RELAČNEJ DATABÁZY 

S GRAFICKOU INFORMÁCIOU

 „Bez technického riešenia, aké umožnil XMatik, 

by sme nevedeli prekonať problém s adresnou 

evidenciou a pohybom materiálu k akciám údržby“ 

(Ing. Gabriel Zsilinszki, Duslo a.s.)
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Komplexné riešenie logistických procesov od Široké možnosti konfigurácie procesov a 

požiadavky, cez naskladnenie až po výdaj. optimalizačných algoritmov za účelom 

Vďaka možnosti prepojenia s ostatnými dosiahnutia čo najlepšieho výsledku, šitého na 

modulmi XMatik®.NET je tiež možné pokryť mieru práve vám. Je dokonca možné nastaviť 

jedným riešením aj ďalšie oblasti, ako sú odlišné prístupy k rôznym druhom materiálu, 

údržba a správa majetku. Vďaka tomu je vďaka čomu sa zjednodušia špecifické procesy 

možné logistické procesy úzko previazať s vo vybraných oblastiach.

ostatnými podnikovými procesmi, ako sú 

údržba či výroba a optimalizovať tieto procesy 
Výber modulov systému podľa vašich ešte efektívnejšie.
aktuálnych potrieb a priorít, s možnosťou 

postupného rozširovania.

Riešenie je kompatibilné s bežnými systémami 

pre riadenie skladového hospodárstva, vďaka 
Vďaka bohatým možnostiam konfigurácie je čomu je možné ho zaviesť i do prostredia s už 
riešenie vhodné do širokej škály odvetví.zabehnutými podnikovými riešeniami.

CHARAKTERISTIKY

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KATALÓG MATERIÁLU 

A TRIEDY MATERIÁLU

REZERVÁCIE

KUSOVNÍKY MATERIÁLU

HLADINOVÉ RIADENIE

NEÚČTOVNÉ SKLADY

SPRÁVA POŽIADAVIEK 

NA NÁKUP MATERIÁLU

KONTAKTY
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ZOZNAM MODULOV / OBLASTÍ

ĎALŠIE INFORMÁCIE


