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STEDO
Pallet Racking

STEDO
Multy Tier

Работни характеристики и предимства:

стелажната система е най-добро решение за складове с 
голяма номенклатура от бързооборотни стоки, които 
изискват ръчна обработка (стифиране)

 усвояване на пространството на склада във височина 
чрез обособяване на етажи в стелажа

 удвояване или утрояване на складовата площ

 възможност за сепариране на клетки с цел 
унифициране и работа с dsWMS - Warehouse Management 
System

 възможност за надграждане по височина, на етажен 
принцип

STEDO
Mezzanine

Работни характеристики и предимства:

 системата е отлично решение за разделяне на етажи на 
помещения за скалдови, производствени или офис нужди

 отпада инвестициите в стоманобетонни плочи 

 бързо и лесно изграждане на системата  с възможност 
за демонтиране и преместване

без необходимост от изграждане на стелажи на 
подовото ниво, които да носят конструкцията 

STEDO
Racking Elements

 „Стедо Инженеринг“ предлага производство, 
доставка, монтаж, демонтаж и подмяна на 
елементи за стелажни системи на всички 
производители :

 стелажи втора употреба 

 предпазители

 вертикални укрепвания

 греди

 вертикални ферми

 стопери

СТЕЛАЖИ

* консултиране
* проектиране
* доставка
* монтаж

Работни характеристики и предимства:

директен достъп до всички складирани палети        
и възможност за преместване на даден палет, без 
необходимост от разместване на останалите палети 

бърз контрол върху стоките, тъй като всеки палет може 
лесно да бъде намерен, достигнат и обработен

бързо и лесно позициониране на всеки товар 
(независимо от неговото тегло и обем)

възможност за преконфигуриране на системата от 
стандартна в двуетажна или  тип “драйв ин“

лесен демонтаж, преместване и монтаж на системата

Работни характеристики и предимства:

осигурява максимално оползотворяване на складовото 
пространство 

широко приложение в хладилни и сухи складове с 
еднотипни палетизирани стоки:

минимална складова площ за работни коридори

позволява партидно складиране на тунелен принцип

възможност за двустранно обслужване на тунелите

Работни характеристики и предимства:

стелажната система „STEDO Medium Duty“ е 
предназначена за складиране на непалетизирани средно 
тежки товари 

широко приложение в складовете с голям оборот на 
стоки за ръчно стифиране

възможност за надграждане от едноетажна в 
многоетажна складова система

възможност за сепариране на клетки с цел 
унифициране и работа с dsWMS - Warehouse Management 
System

STEDO
Drive In

STEDO
Medium Duty

ПРОДУКТИ

* палетни стелажи
* стелажи за кутии
* етажни стелажи
* конзолни стелажи
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При получаване стоките в 
склада получават 
уникални 
идентификатори. От тук 
нататък до момента на 
изписване на стоката от 
склада може да се 
проследи всяко едно 
движение и операция, 
които са извършвани с 
нея. Характеристиките за 
уникалност на 
идентификатора са : 
   - артикул;
   - доставчик;
   - сериен номер;
   - срок на годност;
   - партида;
   и други.

В системата съществува 
физическо представяне 
на местата в склада. 
Всяко място е описано 
като пътека, ред, колона и 
дълбочина и има залепен 
баркод етикет с номер на 
мястото. Записани са и 
рампите, местата за 
експедиция, местата за 
брак, за върната стока, за 
етикетиране и други 
манипулации. При 
получаване и движение 
на стоки из склада 
тяхното физическо 
местоположение лесно се 
следи чрез системата от 
складови места.

Всеки продукт в 
дистрибуционният център 
съдържа група от 
параметри като номер, 
клиентски номер, един 
или повече баркодове, 
включително баркодове 
на стекове, кашони и 
т.н.,една или много мерни 
единици и съотношения 
между тях, категория, 
подкатегория и т.н. За 
всеки артикул могат да се 
следят и меограничен 
брой атрибути като срок 
на годност,партида, 
производител и други. 

Служителите в 
дистрибуционния център 
имат собствени 
потребители и пароли и 
строго определени права.
За всяко движение в 
системата се записва 
потребителя датата и 
цялата информация за 
движението. Служителите 
имат достъп само до 
позволените части от 
системата, посочени в 
административния панел. 

Необходимата информация, въвеждана през модулите на DS WMS, е оптимизирана. По-голямата 
част от информацията автоматично се получава от устройството (като потребител, дата, време и 
др.), останалата част се получава чрез сканиране на баркод етикети. Задачите могат да се 
назначават на конкретни потребители, като всяка задача е видима само за конкретно 
назначеният потребител. 

Системата поддържа неограничен брой вложители и може да бъде
 използвана и от 3PL компании. За тази цел има и създаден модул за фактуриране.
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DS WMS генерира четири концепции за управление на информацията

DS WMS използва възможностите на Microsoft Windows платформите и отразява данните от RF 
устройствата в реално време, позволявайки моментален достъп на потока от информация 
относно продуктите в склада. Изводът е че използването на системата многоаспектно подобрява 
възможностите на вашия бизнес, като създава по-добра среда за връзките с вашите клиенти, 
намалява грешките, увеличава точността на информацията относно запасите, 
производителността на служителите и спомага за уплътняване на пространството в склада.
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