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NetWMS ile depolarınız kontrol altında



NetWMS
Nedir?

NetWMS Netcad tarafından 
özellikle lojistik ve üretim 
sektörünün ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak 
geliştirilmiş depo çözümlerini 
kapsamaktadır. 

Netigma ile geliştirilen NetWMS 
Depo Yönetim Sisteminin temel 
amacı depo ve lojistik 
süreçlerinin tamamını 
dijitalleştirmek, kayıp, kaçak, 
hata gibi durumları ortadan 
kaldırmak ve operasyonel 
verimliliği artırmaktır.

Hızlı ve Esnek
Hızlı ve esnek bir yapıya sahiptir. İşletmelerin farklı ihtiyaçları için 

uyarlanabilir modüler yapıdan oluşmaktadır.

Güvenli
En güncel güvenlik önlemlerine sahip bir yazılım olarak NetWMS 

süreçlerinizi optimize edip, hız kazandırırken veri güvenliğinizi de 

göz önünde bulundurur. 

Web Tabanlı Yazılım
Güncel yazılım trendlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede 

kullanıcı dostu tasarımının yanında farklı cihaz tipleri için de 

kullanım kolaylığı sağlar. 

Mobil Uygulama 
Android veya IOS işletim sistemleri ile çalışma imkanı sağlar. Bu 

sayede saha ekibinden alınan veriler kolayca işlenir. Anlamlı hale 

getirilip, raporlanması sağlanır. 

Ölçeklenebilir
Temel stok takip modüllerinin dışında ihtiyaç duyulan ek modüller 

içinde kolayca ölçeklendirme yapılabilir niteliktedir. 

Çoklu Dil Desteği 
İngilizce Rusça, Azerice, Farsça, Arapça gibi bir çok dil desteği sunar.

Entegre Edilebilir
Tüm veri tabanları ile entegre edilebilir durumdadır. Mevcut kaynak 

yönetim uygulamaları veya stok takip programlarına entegre 

edilerek, kesintisiz bir operasyon yönetim imkanı sunar. 

Bulut Tabanlı Yazılım 
İster kendi sunucularınızda, ister bulut altyapısında olsun, kesintisiz 

çalışma imkanı sağlar. 



NetWMS Size Neler Sunar? 

Günümüzün tedarik zinciri ihtiyaçlarını karşılamak, süreçlerin hızlandırılması ve 

eksiksiz bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla depo ihtiyaçlarını dijitalleştirdik. 

NetWMS hem on premise çalışma özelliği hem de bulut tabanlı teknolojileri 

destekleme özelliği ile bulut tabanlı teknolojilerin avantajlarını geleneksel 

yöntemlerle birleştirerek kurumsal düzeyde bir işlevselliği hedeflemiştir. 

Tüm ürünlerin güncel stok durumunun bilinmesini sağlar. Hangi ürünlerin depo 

veya raf bazında mevcut olduğunu anlık olarak takip edebilir, sipariş yönetimini 

mevcut stok durumunuza göre yönetebilirsiniz. 

NetWMS kullanıcı dostu ve sezgisel tasarıma sahiptir. Operatörlerin kolay ve 

hatasız bir şekilde işlem yapmasına yardımcı olur. Pc, tablet veya el terminallerinde 

çalışmak üzere tasarlanmıştır. Depo operasyonlarının doğru bir şekilde 

yönetilmesi için doğru noktaya odaklanılmasına yardımcı olur. 

NetWMS mal kabul, kalite kontrol, sevkiyat ve lojistik yönetimine kadar tüm 

operasyon ihtiyaçlarınızı destekler. 

Operatörler devam eden ve henüz tamamlanmamış olan alım işlerinin miktarını 

görebilir, bu da depo işçiliğinin daha iyi yönetilmesine ve sorunsuz sevk işlemlerinin 

sağlanmasına yardımcı olur.

NetWMS mal kabul ile başlayan operasyon süreçlerinde adresleme, pick to light, 

fifo, fefo gibi katma değerli hizmetler sunma ve çeşitli operasyon süreçlerini 

destekler niteliktedir. 



Mal kabulü yapılan ürünlerin palet veya paket bazında takibi veya bunların Ürün Lot, 

Parti, SKT, Kalite vb. özelliklerle takibinin sağlanması gibi birçok özelliği içerisinde 

barındırır. 

NetWMS gelen ürünleri depo operatörleri palete, paletleri forkliftlere yükler. 

Belirtilen konuma gider ve doğru konuma geldiklerini teyit eden barkodlu konum 

tanımlayıcısını tarar. Bu sayede ürünlerin nerede olduğu net bir şekilde şekilde 

takip edilebilir. 

NetWMS kullanan operatör için depo yönetimi çok kolaydır. Gelen ürünlerin palet, 

ürün veya paket takibinde takibi kolayca seçilebilir. 

NetWMS sipariş yönetimi, lojistik yönetimi ve depo yönetim hizmetlerini 

bütünleşik bir şekilde yönetmenize imkân sağlar. 

NetWMS zamanında ve doğru sevkiyat imkânı sunması ile günümüz müşterilerinin 

beklediği mükemmel sipariş deneyimini karşılamanın anahtarı haline gelmiştir. 

NetWMS, çoklu toplama, bölgesel toplama, sepetle toplama, konteynır toplama, 

palet ve komple palet toplama, tam kutu toplama ve (her, koli, paketler) dahil olmak 

üzere çok çeşitli karmaşık toplama metodolojilerini destekler.



NetWMS, depo operatörünün rotasını ve ürün hareketlerini optimize ederek 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

Malzemenin ağırlığına ve hacmine ve hangi ürünlerin birlikte paketlenebileceğini 

belirleyen kurallara bağlı olarak sistem, operatörleri müşteri gönderisi için en uygun 

ürünleri paketlemeye yönlendirir.

NetWMS mobil kullanıcı arayüzü, depo operatörleri için son derece yapılandırılabilir 

ve sezgiseldir.

NetWMS, önemli ölçüde daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle sağlam 

genişletilmiş ambar yönetimi sunar.



NetWMS Hayatınıza Neler Katar?

Depo alanınızdan maksimum verim elde etmenizi sağlar. Aynı 

zamanda personel verimliliğini artırarark işletme maliyetlerini azaltır. 01

Mevcut stok, operatör ve operasyonlarınızın optimize edilerek 

optimum şekilde yönetilmesine yardımcı olur.02

Çalışan ve mevcut kaynaklarınızın verimliliğini artırır. 03

Tüm stokların en detay kırılımları takip edilerek, sevk ve depolama 

süreçlerinde en uygun ürünlerin hareket etmesini sağlar. 04

Başarılı bir tedarik zinciri yönetimi sağlar. Siparişe dayalı mal kabul ve 

sevkiyat seçenekleri ile Tedarik zincirinin doğru yönetilmesine 

katkıda bulunur. 
05

Dinamik ve genişletilebilir yapısı sayesinde yeni ihtiyaçlara anında 

cevap verir. 06

Kayıp, kaçak ve yanlış transferlerin önüne geçer. 07

Raporlama seçenekleri sayesinde kolay bir şekilde verimlilik analizi 

yapılmasını sağlar.08
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Depo yönetim sistemi (WMS) nedir?

Bir depo yönetim sistemi (WMS), bir kuruluşun depo veya dağıtım merkezini ve 

operasyonlarını optimize etmek için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Depo 

yönetim sistemi, bir kuruluşun tüm süreci - stokun deponuza girmesinden 

müşterilerinize sevk edilmesine kadar - yönetmesini sağlar.

Depo Yönetim Sistemi Ne Yapar?

Depo operasyonlarınızı planlamak, organize etmek ve optimize etmek için bir 

depo yönetim sistemi kullanılır. Sistemin amacı, hem verimliliği hem de maliyetleri 

optimize ederken doğru malı doğru zamanda temin edebilmenizi sağlamaktır.

İş hedeflerinizi destekleyen ve gereksiz maliyetleri düşürürken birinci sınıf bir 

depo elde etmenize yardımcı olan süreçlerin nasıl uygulanacağı konusunda 

uzman ipuçları için pratik kılavuzumuza göz atın .

Neden Bir WMS kullanmalıyım?

Malları depolayan ve işleyen belirli bir büyüklüğün üzerindeki çoğu işletme, depo 

yönetim sistemlerinden yararlanabilir. Depo Yönetim Sistemi doğruluk, verimlilik 

ve disiplin sağlamak için fiziksel stok, depolama alanı ve ilgili tüm işleme 

süreçlerini yönetir.

WMS Altyapısı için neye ihtiyacım var?

NetWMS bulut tabanlı veya on premise diye tabir edilen sunucu altyapılarını 

desteklemektedir. Bununla birlikte kullanıcılar windows işletim sistemi ve android 

işletim sistemine sahip cihazlarla NetWMS uygulamasını kullanabilirler. 

Mevcut ERP ile entegre edilebilir mi?

NetWMS tüm ERP yazılımları ile entegrasyon özelliğine sahiptir. Bu sayede 

mevcut ERP uygulamanızdan veri alışverişi yapabilir, kesintisiz bir operasyon 

yönetimi sağlayabilirsiniz. 
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