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AbakusDirectin avulla varastotehtäviä voidaan 
suorittaa puheohjausta käyttäen, jolloin kädet ja 
silmät ovat vapaina työskentelyä varten. Puhe-
ohjauksen ansiosta tuottavuus kasvaa 15 – 35 % 
perinteiseen varastonhallintaan verrattuna, jossa 
toimitaan käsipäätteiden avulla. 

AbakusDirectia käytettäessä voidaan valita  
sopivin laite prosessin vaatimusten mukaisesti. 
Toimintoja voi käyttää puheohjauksella saman-

aikaisesti kosketusnäytön kanssa, mikä lisää va-
rastoprosessien läpinäkyvyyttä, eliminoi virhei-
tä ja suoraviivaistaa prosesseja. Monipuolisten  
integraatiorajapintojen avulla ratkaisu voidaan 
helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käy-
tössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

AbakusDirect on varastoinnin henkilötyön ohjaamisen mobiilijärjestelmä. Se sopii 
kaikentyyppisiin varastoihin isoista jakelukeskuksista yksittäisiin pienvarastoihin asti. 
AbakusDirect on suunniteltu tehostamaan varaston prosesseja ja maksimoimaan asiakaspalvelun 
laatua samalla kun varastoinnin kokonaiskustannuksia pienennetään merkittävästi.

AbakusDirect 
Mobiili varastotyö 

Helppo muokattavuus

Kaikki prosessit voidaan konfiguroida vaivatto-
masti vastaamaan erilaisten varastojen liiketoi-
mintatarpeita.

Prosessin laatu ja tehokkuus

Järjestelmä parantaa työprosessien laatua  
ja tehoa ja alentaa työvoimakustannuksia.

Tuottavuus ja lähetysten tarkkuus

Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuot-
tavuus nousee yli15 % ja lähetysten tarkkuus on 
jopa 100 %.

Tehokkaat puheohjaukseen perustuvat  
varastoprosessit

Kaikki varastoprosessit voidaan suorittaa  
puheella ja/tai käsipäätteiden avulla.



Liiketoimintatarve ERP varastoinnissa AbakusDirect

Työvoimakustannukset kattavat 
50 % varaston kokonaiskustan-
nuksista. Paras tapa vähentää 
kustannuksia on lisätä työvoiman 
tuottavuutta.

Varastotyöntekijän kannalta ERP:n 
mahdollistama käyttökokemus ja 
työn tehokkuus ei yleensä ole paras 
mahdollinen.

AbakusDirect mahdollistaa toimitusten keräyksen 
joko puheohjatusti tai graafisen käyttöliittymän 
avulla,  
riippuen prosessin tarpeista ja käyttäjän 
mieltymyksistä. 

Konseptin ansiosta kädet ja silmät voidaan pitää 
vapaana työn tekoon, mikä lisää tuottavuutta.

Nykyaikainen varastointi on 
tietoon perustuvaa liiketoimint-
aa: toimitusten ja erien seuranta 
sekä lisäarvon luominen asiakas-
kohtaisilla palveluilla parantavat 
kilpailukykyä perinteiseen laa-
tikoiden siirtelyyn verrattuna. 

Tarvittavia tietoja, kuten erä- ja 
sarjanumeroita kerätään käsin, mikä 
lisää työn määrää.

Erä- ja sarjanumeroiden jäljitys ja 
tilauksille etukäteen kohdistetut 
tuotteet eivät ole tuetut.

AbakusDirect mahdollistaa erä- ja sarjanumeroiden 
sekä vanhentumispäivämäärien kirjaamisen au-
tomaattisesti osana keruuprosessia.

Jälkikäteen tehtäviä erillisiä kirjausprosesseja ei 
enää tarvita, mikä vähentää virheitä ja tehostaa 
toimintaa
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Abakus-ekosysteemi
AbakusDirect -ratkaisu on varaston tehostamisen ekosysteemi, joka sisältää ohjelmistot, laitteistot sekä 
käyttö- ja tukipalvelut. Järjestelmän ytimessä on AbakusDirect -työnohjausjärjestelmä, joka optimoi 
varaston työprosesseja ja tehokkuutta. 

Työtehtävien hoitaminen sujuu modernin teknologian avulla käyttäjän valinnan mukaan. Mobiililaitteet, 
viivakoodinlukijat sekä puheohjaus toimivat saumattomasti yhteen. AbakusDirect on sekä laite-, että 
verkkoriippumaton. 

Puhekeräys on usein tuottavin teknologia täysiaikaiseen keräykseen, sillä kerääjällä on tällöin kädet ja 
silmät vapaina tuotteiden käsittelyyn. Puhekeräys on tarkkaa paikkakohtaisten tarkistusnumeroiden 
ansiosta. Käsipäätteen käyttö graafisen käyttöliittymän avulla on erinomainen vaihtoehto silloin, kun 
keräyksessä täytyy usein syöttää tilauksiin liittyviä lisätietoja tai jos työnkulussa tarvitaan runsaasti 
ohjaustietoja.


