
Automatyzacja powiadomień
Natychmiastowe powiadamianie 

ekspedientów o zamówieniach 
internetowych za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych, w które są wyposażeni.

Wielofunkcyjność
Dzięki wielofunkcyjnym urządzeniom 
pracownicy mogą realizować 
zamówienia.

Eliminacja poszukiwań 
niedostępnego towaru
Koniec z bezowocnym 
szukaniem artykułów 
niedostępnych w magazynie.

Przygotowywanie toreb
Pakowanie artykułów przed przybyciem klienta, 
przyspieszanie procesu etykietowania toreb 
i drukowania paragonów.

Odbiór w punktach dla 
zmotoryzowanych
Zarządzanie odbiorem, przyjmowanie 
płatności, skanowanie kuponów 
i drukowanie paragonów w punkcie 
odbioru dla zmotoryzowanych.

Perfekcyjna kompletacja
Krótszy czas kompletacji dzięki 
możliwości weryfikowania pozycji za 
pomocą wysokiej jakości zdjęć.

Natychmiastowa aktualizacja 
stanu zapasów

Podłączenie urządzeń do systemów 
pozwala uzyskać rzetelne dane 

o stanie zapasów.

Krótsze kolejki do odbioru
Szybkie skanowanie wszystkich 

artykułów za pierwszym podejściem.

Dzielenie zamówień
Możliwość dzielenia wielu 

zamówień w celu szybszego 
ich zrealizowania.

Spraw, by realizacja zamówień 
składanych online była tak łatwa, 
jak ich przyjmowanie

Sprawniejsze procesy — od 
kliknięcia aż po odbiór 

Jeśli chcesz zaspokoić potrzeby zarówno osób kupujących w sklepie 
stacjonarnym, jak i online, potrzebne jest zapewnienie wysokiej 
wydajności. Dzięki oferowanym przez firmę Zebra rozwiązaniom dla 
branży spożywczej Twój sklep będzie gotowy do możliwie najlepszego 
wykorzystywania każdej minuty pracy personelu.  

Generuj przychody  
dzięki wglądowi do informacji

Pozwól, by rozwiązanie Zebra Prescriptive 
Analytics zautomatyzowało  proces ponownego 

zamawiania szybko schodzącego towaru, 
identyfikowało zachowania klientów, 
rozpoznawało preferencje dotyczące 

produktów według regionów i nie tylko.

Dbaj o to, by wydajność pracy była najwyższa wtedy, gdy gwałtownie rosną zamówienia składane online.
Skontaktuj się z firmą Zebra, aby dowiedzieć się, jak można to osiągnąć.

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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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