
DISPOSITIVO ANDROID 
COMO UMA EXTENSÃO AO ERP
Mobile Logistic permite-lhe operacionalizar as 
movimentações de mercadoria

 A Wave Solutions aposta nas mais recentes 
tecnologias para o desenvolvimento 
dos seus produtos, garantindo assim o maior 
ciclo de vida para as suas soluções.

INTEGRAÇÃO COM

E muitos mais softwares.

PICKING

Picking de Receção e Expedição.
Possibilidade da criação de 
documentos de forma assistida. 
Tendo por base uma Encomenda 
de Fornecedor, pode ser efetuada 
uma receção de Mercadoria, 
validando as quantidades rececio-
nadas com as encomendadas.

DOCUMENTOS

É possível disponibilizar 
no terminal, diversos tipos 
de documentos do seu ERP.

Receção Mercadoria, devolução 
do Cliente, transferência de 
armazém, entre outros documen-
tos necessários à operação 
em ambiente de logística.

INVENTÁRIOS

Faça contagens de inventário
Criação de diversas leituras 
de inventário, com a possibili-
dade de identifacação de lote, 
número de série, armazém e 
Utilizador. Estas leituras podem 
ser tratadas e agrupadas 
no software ERP.

CONFERÊNCIA

Possibilidade de aceder a um documento e conferir 
as quantidades do mesmo vs a quantidade contada, 
escrevendo num campo adicional 
a contagem conferida.

LEITURA DE CÓDIGOS 
DE BARRAS EAN128
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MÓDULOS       

Gestão de Lotes
Criação de lotes na recepção 
de mercadoria.
Obtenção da data de validade 
a partir do código de barras.

Gestão de Cores 
e Tamanho
Identificação de código de barras 
com cores e tamanhos.
Introdução manual em matriz 
dinâmica  de cores e tamanhos.

Gestão de Números 
de Série
Criação de número de série 
na recepção de mercadoria.
Criação de vários números de série 
a partir de um codigo 2D único.

Atribuição de código 
de barras.

Gestão de Utilizadores 
e fichas de Artigos.

Identificação de lote,
data e validade.

Leitura de código 
de barras multi linha.

LEITURA E IMPRESSÃO 
DE ETIQUETAS 1D/2D

A aplicação permite a realização 
da leitura e impressão de etiquetas 

de modo a que gira a logistica de forma 
mais eficiente e correta. 

GIRA A LOGÍSTICA DA SUA EMPRESA 
DA FORMA MAIS EFICENTE


