
Controlo eciente da movimentação
de artigos e gestão de stocks

FLEXÍVEL E COSTUMIZÁVEL

FÁCIL UTILIZAÇÃO 

TOTAL INTEGRAÇÃO

MOBILIDADE E AGILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO!

Permite fazer a gestão de stocks dos armazéns, gerir a 
movimentação física de mercadoria nos armazéns ou 
plataforma logística, desde a receção à expedição.

Agiliza tarefas dos operadores de armazém na 
movimentação de artigos, totalmente integrado com a 
Gestão Integrada, sempre com informação em tempo real, 
o que permite alcançar maior produtividade e eciência.

SIMPLICIDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ARMAZÉM

MAIOR CONTROLO E PRODUTIVIDADE

LEITURA DE

CÓDIGOS DE BARRAS

E CÓDIGOS QR

dep.comercial@alidata.pt
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Possui quatro áreas de trabalho: receção, expedição, 
transferências e inventário.

Com a informação sempre atualizada e 
disponível, melhora o desempenho e a 
produtividade das pessoas e das empresas, 
aumenta a eciência operacional e 
minimiza os erros e a intervenção humana.

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Permite fazer a receção de encomendas de fornecedor totalmente ou de forma parcial, escolher o lote de 

entrada e a localização do artigo. Possibilidade de consultar as encomendas pendentes.

EXPEDIÇÃO DE ENCOMENDAS 

Permite selecionar as linhas a expedir, sendo que a conclusão do processo é uma alteração de estado da 

linha ou poderá ser a criação de uma fatura com as linhas selecionadas.  Possibilidade de consultar as 

encomendas pendentes.

TRANSFERÊNCIAS 

Permite fazer transferências de artigos entre armazéns, localizações e lotes.

INVENTÁRIO 

Permite realizar o inventário com as contagens feitas pelo dispositivo móvel. Possibilidade de fazer acertos de 

inventário. Inventário online e ofine.

ARTIGOS 

Permite consultar os detalhes de um artigo tais como: stocks, armazéns, preços, lotes, localizações e imagem. 

É possível também associar códigos de barras e códigos QR. Na gestão dos lotes, é possível consultar os lotes 

em stock e criar novos lotes (na receção).

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Permite imprimir etiquetas na entrada do artigo, sempre em modo online. 

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS

Permite a criação de documentos de entrada, saída, transferências e acertos.

LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS E CÓDIGOS QR

Permite ler códigos de barras e códigos QR através de infravermelhos ou câmara do dispositivo.
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