ZOBACZ TO W AKCJI
ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI EKSPEDIENTÓW

Ekspedienci —
bezpieczeństwo,
zwiększanie możliwości
i wdrażanie do pracy
Pracownicy sklepów mogą być największym atutem sprzedawców
detalicznych, zwłaszcza w sklepach o dużym ruchu i klientach o wysokich
wymaganiach. Zwiększ możliwości swoich ekspedientów za pomocą
odpowiednich technologii, aby mogli sprawniej się komunikować, lepiej
współpracować i efektywnej realizować zadania. Zalety rozwiązań
technicznych można również wykorzystać, gdy w krótkim czasie konieczne
jest zatrudnienie wielu nowych pracowników, używając ich do szybszego
wdrożenia ekspedientów do pracy i stałego ich szkolenia w celu uzyskania
większej wydajności.

Zwiększ możliwości swojego
najcenniejszego zasobu
Zwiększ możliwości ekspedientów i pomóż im uzyskać szybki dostęp
z dowolnego miejsca do rzetelnych informacji, które pomogą im dbać
o zadowolenie klientów. Zapewnij swoim ekspedientom mobilny dostęp
w czasie rzeczywistym do informacji o zapasach, możliwość zarządzania
zadaniami, szybką komunikację i szkolenia wdrożeniowe.

Zapewnij ekspedientom łączność umożliwiającą lepszą komunikację
Połącz pracowników na sali sprzedaży i zapleczu ze sobą, aby mogli
w czasie zmiany przekazywać sobie informacje o potrzebach
magazynowych, szybko spełniać żądania klientów i współpracować w celu
usprawnienia procesów roboczych. Urządzenia mobilne pomagają zadbać
o to, by sklepy dysponowały odpowiednią liczbą personelu. Pozwalają
one pracownikom przeglądać harmonogramy pracy, w razie potrzeby
zgłaszać żądania korekty oraz rozwiązywać problemy w porozumieniu
ze współpracownikami, aby oferować opcje alternatywnych zmian lub
znalezienia zastępstwa.

Daj ekspedientom do dyspozycji gotowe do wykorzystania
w praktyce dane i narzędzia
Rozwiązania firmy Zebra mogą zapewnić ekspedientom natychmiastowy
dostęp do baz danych towaru w celu zapewnienia wglądu w stan zapasów
z dokładnością co do minuty. Mogą koordynować pracę ekspedientów
w zakresie uzupełniania zapasów, powiadamiać ich, gdy towar będzie
gotowy do wyłożenia na półki, przyspieszać procesy robocze od dostawy
do wyeksponowania na sali sklepowej i usprawniać komunikację
z klientami.

Przyspieszaj wdrażanie do pracy i szkolenia
Szkol i wdrażaj nowych pracowników do pracy za pomocą prostych zadań
szkoleniowych. Ponieważ wielu sprzedawców detalicznych zatrudnia wielu
nowych pracowników w czasie gwałtownego wzrostu liczby klientów,
rozwiązania firmy Zebra mogą dostarczać pracownikom proste zadania na
rozpoczęcie zmiany, aby pomóc im szybko zaaklimatyzować się i rozpocząć
pracę. W miarę wdrażania pracowników do pracy można ich nieustannie
szkolić, korzystając z lekcji poświęconych działaniom operacyjnym
i produktom, które pomogą im nabrać biegłości w nowej roli.
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Rozwiązania zwiększające możliwości
ekspedientów
Wyposaż swoich ekspedientów w narzędzia pomagające osiągnąć sukces,
korzystając z całościowych rozwiązań mobilnych.

Ręczne komputery mobilne i tablety
Komputery mobilne i tablety marki Zebra łączą
pracowników ze sobą, ułatwiają wdrażanie ich
do pracy, zapewniają dostęp do danych na
temat zapasów i nie tylko. Cechuje je intuicyjny
interfejs użytkownika, długi czas pracy na
baterii, funkcje bezpiecznego przesyłania
komunikatów głosowych i tekstowych oraz
technologia czujników interaktywnych.

Workforce Connect
Pakiet narzędzi do komunikacji i współpracy
umożliwiający wykonywanie połączeń
głosowych Push-to-Talk oraz połączeń
z centralą PBX, a także wymianę wiadomości
tekstowych z zachowaniem bezpieczeństwa
klasy korporacyjnej, który pozwoli
wykorzystywać to samo urządzenie marki
Zebra do dostępu do danych oraz aplikacji
firmowych.

Skanery ręczne
Ekspedienci mają możliwość szybkiego
skanowania kodów kreskowych na produktach
w celu zarządzania zapasami. Szybka
i precyzyjna rejestracja dowolnego kodu
kreskowego, nawet jeśli jest on uszkodzony,
podarty lub źle wydrukowany.

Dezynfekcja
w celu dbania
o bezpieczeństwo
Opracowane przez firmę Zebra
materiały z serii „Dezynfekcja
w celu dbania o bezpieczeństwo”
zawierają linki do informacji
na temat najlepszych praktyk
dotyczących odkażania
urządzeń współdzielonych przez
ekspedientów, mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa.

Drukarki mobilne
Obsługujące różne rodzaje i rozmiary nośników
i łatwe w obsłudze drukarki mobilne marki
Zebra pomagają ekspedientom drukować
w dowolnym miejscu paragony i etykiety
w celu oznaczania towaru cenami w miarę
jego rozpakowywania.

Łączność, łatwe wdrażanie do pracy i bezpieczeństwo pracowników.
Więcej informacji na stronie www.zebra.com/retail
Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com
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