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O poveste reala despre...

batalia pentru real-time traffic monitoring



• Martie 2007

NOKIA achizitioneaza

Navteq pentru

8.1MLD USD

85% din piata de 

harti de trafic digitale in Europa si US



• Martie 2007

NOKIA achizitioneaza

Navteq pentru

8.1MLD USD

• Ianuarie 2007

Apple lanseaza

IPhone

• Octombrie 2006

Proiectul de tip  

crowdfunding FreeMap Israel.



In cat timp compania nou infiintata Waze a egalat sursele

de informare GPS ale Navteq (Nokia)?

2ani
2012

La 5 ani dupa, valoarea de piata a NOKIA

a scazut de la 140 MLD la 8.2MLD USD

(cam cat platise pe Navteq in urma cu 5 ani)

Waze avea de 10 ori mai multe surse GPS decat Navteq

cu 0(zero) cost de achizitie pentru o sursa noua



Top factori adoptie sisteme digitale in logistica

(studiu european Clootrack)



Despre ce solutii vorbesc utilizatorii europeni

(studiu european)



Obiectivul general:
îmbunătățirea interoperabilității digitale în logistică și transport de marfă în Europa



European Digital Transport and Logistics Forum (DTLF)



INTEGRATION



Exemplu de INTEGRARE a unei
solutii de automatizare intr-un flux logistic



Cu cat complexitatea 

fluxurilor dintr-un 

depozit este mai 

ridicata, cu atat 

nevoia de a 

automatiza este mai 

mare.



GoPICK imbina un sistem de scanner flexibil
digital cu un software inteligent concepute
pentru a reduce timpul asociat cu cautarea, 
culegerea si chiar deplasarea prin depozit
imbunatind drastic rata de culegere, precizia
de culegere si randamentul culegatorilor.





► Identificarea culegatorului prin scanarea
legitimatiei si alocarea lui pe o zona de lucru

►Scanarea cutiei sau a ordinului de culegere si
incarcarea datelor in terminalul mobil

►Furnizarea de informatii rapide cu privire la 
linia care trebuie culeasa imediat si la liniile
urmatoare

► Linii in asteptare si randament linii culese pe 
ora / zi / luna

►Eliminarea greselilor din procesul de 
culegere si a necesitatii raportarii pe hartie a 
datelor

Cum se intampla concret?



Confuzie

Erori

Oboseala



✓ Transparența muncii angajaților

✓ Eliminați erorile

✓ Îmbunătățirea preciziei stocului

✓ Maximizați productivitatea

Superpicker



Un super-picker echipat cu GoPick:

▪ Este pana la 80% mai rapid in 
procesul de culegere

▪ Face cu pana la 75% mai puține
greșeli

▪ Poate fi premiat si motivat pentru
că sistemul GoPICK oferă rapoarte
exacte de productivitate si timp de 
culegere



Beneficii tehnice

INTEGRABIL

GoPick este o solutie usor de 
integrat in fluxul operational 

normal al companiei dvs., fiind
compatibil cu majoritatea

solutiilor ERP din piata.

USOR DE ADOPTAT

GoPick este preluata
facil de personal. 

Angajatii vor opera mai
usor si vor intelege

rapid comenzile simple 
de pe display.

STABIL

Software-ul este construit avand la 
baza input-uri si output-uri simple 

pe fluxuri clare astfel incat sistemul
rezultat este unul cu grad mare de 

stabilitate operationala.



GoPick

WMS

B2B Platform

TMS
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Mulţumesc!



What’s next in the 
supply chain for 
manufacturing, 
logistic & retail 
companies

RETHINK
STRATEGY
webinar


