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xTrack PRD (MES/MRP/APS)
Optimizare producție

Aplicația de producție, xTrack PRD, prezintă o abor-
dare unică și integrată, fiind realizată dintr-o perspec-
tivă mai mult operațională decât financiară. Aceasta 
s-a dezvoltat natural în cadrul aplicației xTrack WMS 
pentru a lega între ele, într-un mod eficient, fluxurile 
din depozitele de materii prime, produse semifinite și 
produse finite în unitățile de producție. Folosind teh-
nologiile xTrack PRD, Axes Software oferă celor care 
lucrează în producție metode de eficientizare a intro-
ducerii datelor legate de activitățile lor curente.

Soluția xTrack PRD asigură funcționalitățile cunoscu-
te ale MRP (Manufacturing Resource Planning), MES 
(Manufacturing Execution System) și APS (Advanced 
Planning and Scheduling) independent de o aplicație 
ERP, lucru care oferă o flexibilitate sporită în imple-
mentare și permite satisfacerea cerințelor clienților 
din domeniul producției.

Avantaje și beneficii
xTrack PRD
    Conexiune cu stocurile din depozite
     Urmărirea, de către o singură persoană (șef schimb), 
a operațiunilor mai multor muncitori și mașini

    Evidențierea rebuturilor (refolosibile sau inutilizabile)
    Trasabilitatea completă de la materia primă până la 
produsul finit pe lot/palet

     KPI - Calcularea bonusurilor în funcție de 
productivitate

    Estimarea timpilor de finalizare a comenzilor de 
producție

    Prioritizarea comenzilor de producție
    Alinierea la strategiile de producție MTO (make to 
order) și MTS (make to stock)

    Reprezentarea grafică a etapelor de producție și a 
planificării producției

    Eliminarea timpilor morți la mașinile de producție
    Aprovizionarea automată a mașinilor cu materialele 
necesare

   Realizarea planificării în mod automat
    Gestionare automată a deplasării materiilor prime/
produselor semifinite de la o etapă de producție la 
alta

   Eliminarea erorilor de introducere date

    Interfațare cu utilajele
    Interfață grafică intuitivă
    Generare loturi de producție
    Etichetare la nivel de articol/cutie/palet
     Gestionare fluxuri: din camion direct la linia de 

producție
     Gestionare fluxuri: de la linia de producție 

direct în camion

Funcționalități
xTrack PRD
PLANIFICAREA AUTOMATĂ A PRODUCȚIEI

    Coordonarea activităților productive, care ține cont 
și de timpul de calibrare a mașinilor, perioadele de 
mentenanță și planificarea timpilor de lucru pe ma-
șini și pe schimburi

    Ponderarea timpilor de producție în funcție de efi-
ciența mașinilor

    Reprezentarea grafică (GANNT) a etapelor de pro-
ducție și a succesiunii acestora

   Alocarea utilajelor pe fiecare etapă de producție
    Prioritizarea comenzilor de producție în funcție 
de data stabilită de finalizare

    Ajustarea manuală sau automată a parametrilor

LANSAREA PRODUCȚIEI ȘI ALIMENTAREA 
AUTOMATĂ A ETAPELOR DE PRODUCȚIE
    Generarea automată a task-urilor de aprovizionare 
utilaje

    Executarea, în funcție de prioritatea acestora, 
a task-urilor de aprovizionare prin mutarea materi-
alelor de la raft la utilajul destinație

    Monitorizarea precisă a SCRAP-urilor (rebuturi 
refolosibile sau nu)

    Localizarea tuturor materiilor prime/produselor semi-
finite din zona de producție WIP (Work In Progres)

EXECUTAREA PRODUCȚIEI PRIN EXECUTAREA 
DE TASK-URI SIMPLE PE TERMINALE

   Controlul materialelor consumate și produse
    Controlul respectării rețetelor de fabricație
    Semnalizarea abaterilor de timp și de cantități 
rezultate sau consumate

   Colectare simplificată și intuitivă de date
    Controlul mișcărilor de materii prime/produse 
semifinite între utilaje

    Completarea datelor introduse de operatori cu ter-
minale mobile cu date extrase din utilaje

    Coordonare operațiuni pe șarje de producție

GESTIONAREA STOCULUI DE MATERII PRIME
ȘI MATERIALE

    Rezervarea materialelor pe comenzi de producție
    Gruparea materialelor în funcție de calitate
    Gestionarea certificatelor de calitate

GESTIONAREA STOCULUI DE PRODUSE 
SEMIFINITE WIP

    Produse semifinite care urmează să fie procesate 
și în etapele următoare

    Pe locații de raft și paleți
    Automatizare completă a proceselor de intrare/ie-
șire WIP

   Gestionare SCRAP-uri

GESTIONAREA STOCULUI DE PRODUSE FINITE
   Paleți rezervați pe comenzi client
    Planificarea livrării
   De la raft direct în camion

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
   Schimburi ca timpi de lucru
    Abilități de lucru cu anumite utilaje
    Calendarul de lucru pe fiecare persoană
   Calcularea performanței în timp real

GESTIONAREA UTILAJELOR (INCLUSIV 
CALENDAR DE FUNCȚIONARE)

   Perioade de revizie și reparații
    Disponibilitatea resursei umane
   Interfațarea cu utilajele
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xTrack WMS 
Optimizare depozite

Aplicația xTrack WMS este folosită cu succes în diver-
se domenii, demonstrându-și aplicabilitatea prin op-
timizarea activităților de depozitare care stau la baza 
activităților de distribuție, curierat, 3PL (3rd Party Lo-
gistics), producție, comerț online, și aducând utilizato-
rilor numeroase beneficii, cum ar fi: 
                                     

   reducerea timpilor de procesare a operațiunilor;
   eliminarea erorilor datorate factorului uman; 
   minimizarea costurilor de operare;
    afișarea informațiilor în timp real (stocuri, comenzi, 
inventar, etc.).

xTrack WMS este o aplicație inovatoare prin conceptul 
pe care îl promovează și anume SDS (System Directed 
Solution), care reduce la maximum interacțiunea uma-
nă cu privire la deciziile ce trebuie luate pentru reali-
zarea sarcinilor de lucru dintr-un depozit și nu numai.

Avantaje și beneficii
xTrack WMS 
   Raportare flexibilă
   Repartizare automată a sarcinilor de lucru
   Modul flexibil pentru definirea etichetelor
   Management avansat al diferențelor de stoc
     Meniuri în modul multilingvistic
    Interfață grafică utilizator configurabilă
    Management documente
    Posibilitate de adăugare de funcționalități noi 
fără upgrade de aplicație

    Tipărire automată de etichete și rapoarte
   Modul de notificări (e-mail, SMS, în aplicație)
   Timp de învățare operare în depozit foarte scurt
     Integrare cu sisteme de RFID, Pick By Light, 
Pick By Voice, Pick By Vision, benzi transportoa-
re etc.

   Gestionarea resurselor umane
    Reducerea erorilor de recepție, picking, inventar 
și altele

   Optimizarea cu peste 30% a fluxurilor în depozit
    Optimizarea stocurilor
   Reducerea spațiilor de depozitare
   Prioritizarea activităților în depozit
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    Instrumente de identificare a eventualelor erori și 
instrumente de reglare a acestora

    Măsurarea activităților în timp real
   Emitere documente de livrare în mod automat
    Trasabilitatea articolelor în timp real
   Wave Picking și/sau Batch Picking configurabil
    Situația operațiunii de inventariere în timp real
    Criterii de livrare configurabile la nivel de partener
    Integrare complexă cu aplicațiile de generare AWB 
pentru curieri

   Eliminarea 100% a hârtiilor din depozit
    Generarea de hărți 3D ale depozitelor

Funcționalități
xTrack WMS
INTRĂRI (INBOUND)

    Comenzi de intrare = comenzi plasate către furnizor 
sau retururi de la clienți

    Posibilitate de  împărțire sau cumulare a comenzilor 
de intrare

    Comenzi - două tipuri: Standard sau Cross Docking
    Cantitate - trei tipuri: comandată, recepționată 
și specificată în document

Pentru procesarea unei intrări se pot configura 
mai multe etape:
1. Prerecepția;
2. Recepția;
3. Verificarea diferențelor;
4. Mutarea la raft după recepție;
5. NIR și atașarea de documente la o comandă.

IEȘIRI (OUTBOUND) 
   Comenzi de ieșire = comenzi plasate de clienți
    Import sau introducere manuală în back office (BO) 
a comenzilor de ieșire

    Posibilitate de a include mai multe livrări pe o coman-
dă de ieșire, conform configurărilor

    Procesare automată, cu terminalul portabil, sau ma-
nual, pe bază de picking list

    Exportul rezultatului livrării către ERP

Pentru procesarea unei livrări se pot executa 
următoarele etape:
1.  Colectare marfă de la raft/din locația 

din depozit (picking);
2. Verificare și împachetare;
3. Consolidare;
4. Încărcare / livrare.

INVENTARIERE
   Pe zone, pe gestiuni, pe articol
    Parțial sau total

REAPROVIZIONARE
   Pentru zona de picking
    Între depozite

APROVIZIONARE
   Generare de propuneri de aprovizionare
    Legătură cu comenzile de intrare

CALITATE
   Posibilitate de blocare marfă la livrare (carantină)
    Documente CTC

STOCK CONTROLLER (VERIFICARE STOC)
    Verificarea diferențelor de stoc raportate în cadrul 
altor activități

    Executarea verificării - automatizată 100%

TRANSPORTURI
   Pentru operațiuni de intrare și ieșire
    Generare de PL (Packing List) și borderouri 
de încărcare

RAPORTARE
   Raportare flexibilă
    Diferite moduri de afișare a informației 
(inclusiv pivot table și chart)

    Accesare modul de către clienți
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xTrack TMS 
Optimizare transporturi

Aplicația xTrack TMS este construită pentru a răs-
punde tuturor cerințelor companiilor care transportă 
mărfuri sau persoane, folosind orice tip de mijloc de 
transport. xTrack TMS este o alegere excelentă pen-
tru casele de expediție, firmele de transport și pentru 
companiile care activează în domeniul distribuției de 
mărfuri. Este o aplicație care utilizează ultimele teh-
nologii de programare și de management al datelor, cu 
o standardizare ridicată ce permite folosirea acesteia 
în diferite configurații. Interfațarea cu diverse aplicații
tip WMS, ERP și POD o transformă într-un instru-
ment puternic de optimizare a transporturilor.

xTrack TMS și-a dovedit utilitatea în managementul 
unor flote mari de mașini și în gestionarea unui număr 
foarte mare de comenzi de expediție (client) și comenzi 
de transport, cu integrarea unor criterii avansate de 
calculare a indicatorilor de performanță (KPI).

Avantaje și beneficii
xTrack TMS 
    Configurare pentru orice flux de transport
     Raportare flexibilă
    Drepturi de acces complexe
    Îmbinarea rezultatelor algoritmilor de optimizare 
standard cu fluxurile operaționale și cerințele de 
business tot mai complexe

    Generarea de documente (contracte, CMR-uri 
etc.)

    Posibilitate de gestionare a fluxurilor de aprovizi-
onare cu marfă și de livrare a acesteia

    Algoritm de optimizare cu diferiți parametri
    Funcționalități IOD (Information On Delivery)
    Informații în timp real
    Beneficii simultane ale modulului de optimizare:

   •  Reducerea, în medie cu 20%, a numărului de 
mașini

   •  Reducerea, în medie cu 15%, a numărului de km
   •  Reducerea, în medie cu 10%, a numărului de 

ore lucrate pe șofer
    Analize de tip What-If în baza istoricului de livrări 
și simularea de diferite scenarii

     Planificarea transportului pentru perioade de 
timp în baza istoricului de livrări

    Algoritmi de simulare a plasării facilităților logistice 
pentru a obține costuri minime de distribuție

    Planificare automată, manuală sau combinată a 
transporturilor

    Urmărirea facturării costurilor de transport
    Programarea rampelor la încărcare/descărcare
    Rapoarte de rentabilitate a transporturilor
    Management MultiHUB
    Trasabilitate marfă la nivel de palet sau subunitate 
de palet (cutie, bucată)

Funcționalități
xTrack TMS
CASĂ DE EXPEDIȚIE
    Gestionarea comenzilor de expediție primite 
de la client

    Gestionarea comenzilor de transport plasate 
către transportatori

    Calcularea profitabilității pe transport, client, cursă
    Posibilitate de folosire a depozitelor HUB pentru 
operațiuni de Cross Docking

    Generare de rute și optimizări de rute pe km reali
    Funcționalități de IOD (Information On Delivery)
    Automatizarea procesării documentelor
    Realizarea de grupaje

TRANSPORTATORI
   Fleet Management (Managementul flotei)
   Minimizarea costurilor în gol
    Generarea de foi de parcurs automat
    Calculul previzionat al consumului de combustibil
    Tarifare și facturare automată
    Generarea facturilor de prestații în mod automat
    Previzionarea disponibilității mașinilor
     Interfațare GPS

FLOTĂ PROPRIE DE DISTRIBUȚIE
   Optimizări de rute
   Planificări de rute
   Management avansat al sarcinilor pentru șoferi
   Programarea încărcării transporturilor
    Managementul zonelor de distribuție

OPTIMIZĂRI RUTE
   Optimizare automată la orele planificate
   Prioritizarea descărcărilor/încărcărilor
   Diferite criterii de optimizare
    Algoritmi de calculare a timpilor de 
încărcare/descărcare

   Ponderarea vitezelor pe segmente de drum
    Interfațare cu diferite tipuri de hărți

PLANIFICARE RUTE
    Stabilirea unor rute repetitive în baza datelor 
de istoric

    Mai multe simulări în funcție de valori ale 
unor parametri

    Posibilitatea de împărțire a transporturilor pe 
zone și subzone

    Stabilirea perioadei de valabilitate a planificării
    Posibilitatea de realizare de planificări diferite 
pe zile sau pe ore de livrare

ANALIZE WHAT-IF
    Estimarea costurilor de transport pentru un nou 
contract de distribuție

    Identificarea locațiilor optime de plasare a facilități-
lor logistice (local sau regional)

    Organizarea transporturilor între depozite dintr-o 
rețea de depozite
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xTrack DSB este o aplicație de monitorizare în timp 
real a tuturor informațiilor dintr-o bază de date și ofe-
ră posibilitatea vizualizării, în diferite forme grafice, a 
oricărui indicator cheie de performanță (KPI) selectat.

xTrack DSB este un instrument suplimentar față de 
modulele de raportare disponibile în aplicațiile xTrack. 
Rulează în mod independent pe monitoare instalate 
în depozit sau în birouri, fiecare utilizator putând să 
vizualizeze performanța KPI prin intermediul afișărilor 
sugestive. Se pot afișa chiar și date despre bonusurile 
pe care un operator din depozit le va primi la sfârșit 
de lună.

xTrack DSB este o soluție ideală pentru conectarea 
la bazele de date ale aplicațiilor care lucrează în timp 
real și colectează date în mod continuu. Se pretează 

Această aplicație a luat naștere pentru a satisface cerințele tot mai complexe de facturare a serviciilor din dome-
niul logistic și nu numai. Axes Software a creat o soluție de calcul al oricărui tip de listă de prețuri pentru serviciile 
prestate. În aplicația xTrack FIN se pot configura liste de prețuri pentru firme de curierat, pentru firme care asigură 
servicii de transport sau de depozitare, precum și pentru firme care nu activează în domeniul logisticii și oferă ser-
vicii de altă natură (servicii de telecomunicații).

Calcularea valorii serviciului prestat se face în baza unor liste de prețuri salvate pentru fiecare client în parte sau a 
unor liste de prețuri generale, în funcție de diverși parametri, cum ar fi, de exemplu, în cazul transportului, tone/km. 
Toate valorile calculate sunt apoi facturate periodic, în mod automat, conform contractului.

Avantaje și beneficii
xTrack DSB
    Ecrane configurabile
    Număr nelimitat de indicatori
    Posibilitate de definire a mai multor succesiuni 
de afișări pentru diverse arii de interes

    Timp de refresh configurabil
    Afișare numerică, grafice, tabele, ceasuri
    Posibilitate de folosire a unui cod al culorilor
    Posibilitate de conectare la orice bază de date 
(WMS, TMS, POD)

    Intervenție manuală opțională, deoarece succesiu-
nea ecranelor se face automat

  Imagine clară și în timp real a activităților
    Rulare independentă de sursa de date
    Operare fără licențe suplimentare la nivel de 
utilizator (conexiune)

    Funcționare pe orice sistem de operare, 
Smart TV, PC etc.

    Metode de afișare intuitive
    Configurare facilă

Avantaje și beneficii xTrack FIN
    Liste de prețuri parametrizabile pe mai multe niveluri
    Administrarea contractelor cu terți pentru serviciile 
prestate (termene)

    Mecanisme de stornare a unor servicii
    Posibilitatea introducerii de corecții, păstrând o 
trasabilitate clară a modificărilor aduse

    Eliminarea riscului ca un serviciu să fie facturat 
de două ori

    Importuri automate din aplicații de tip WMS și TMS
    Liste de prețuri pentru achiziție de servicii și liste 
de prețuri pentru servicii prestate către terți

    Raportare flexibilă
    Gestionarea ofertelor financiare „spot” pentru 
transporturi

    Urmărirea plăților și a încasărilor cu termene de pla-
tă conform contractelor

    Evidență clară a valorilor serviciilor prestate
    Posibilitate de realizare a analizelor financiare

xTrack DSB
Dashboard - Grafice KPI

Alte aplicații mobile
Gestionare activități de teren

Aceste aplicații sunt destinate activităților de teren și se pot integra cu aplicațiile WMS, TMS, ERP, putând funcți-
ona și în mod independent. Pentru implementarea acestor aplicații, Axes Sofware își utilizează propriile tehnologii 
dezvoltate în cadrul aplicațiilor xTrack PRD, xTrack WMS și xTrack TMS. Cea mai importantă dintre acestea este 
tehnologia task-urilor (sarcini) care stau la baza tuturor activităților din cadrul lanțului logistic (supply chain). 
Toate aceste aplicații mobile sunt integrate cu aplicații de tipul Waze, Google Maps etc.

Funcționalitățile aplicațiilor mobile acoperă cerințele 
pentru următoarele concepte:
    POD (Proof Of Delivery);
    FSM (Field Service Management);
    HMS (Healthcare Management System);
    FAM (Fixed Assets Management).

Funcționalități aplicații mobile
Funcționalități xTrack POD
(Confirmare livrare)
    Confirmarea livrării (scanare factură, articole, 
loturi etc.)

    Optimizarea rutelor de livrare
    Realizarea de încasări pentru livrări
    Borderouri de încasări
    Operațiuni de reverse logistics
    Rapoarte flexibile
    Interfațare cu aplicații de tip WMS și ERP
    Integrată nativ în xTrack TMS și xTrack WMS
    Integrare cu Waze, Google Maps
    Interfațare cu case de marcat și 
imprimante portabile

Funcționalități xTrack FSM
(Optimizare activități de teren)
    Preluarea materialelor de la magazie
    Planificarea intervențiilor
    Controlul executării sarcinilor de intervenție
    Managementul stocurilor de materiale ale 
operatorului

    Emitere de documente
    Intervenții de urgență generate pe teren
    Preluare de sarcini pentru intervenții de urgen-
ță introduse de dispecer

    Calculare de bugete pentru intervenții

Funcționalități xTrack FAM
(Gestionare mijloace fixe)
    Gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor 
de inventar

    Realizarea inventarierii clasificate pe locație 
și posesor (gestionar)

    Urmărirea în timp real a activității de 
inventariere

    Generarea de proces verbal de inventariere
    Definirea de comisii de inventariere per locații
    Interfațare cu aplicații ERP

Funcționalități xTrack HMS
(Gestionare servicii medicale)
    Prescriere de rețete
    Confirmarea administrării tratamentului corect
    Înregistrarea pe teren a rezultatelor 
consultației

    Generarea de facturi către casa de asigurări 
sau către pacienți

    Optimizarea traseului pentru deplasarea 
pe teren a medicilor de familie

Avantaje și beneficii
aplicații mobile
    Portabilitate pe orice tip de platformă (sistem 
de operare)

    Interfață flexibilă cu utilizatorul
    Supravegherea activităților din teren prin inter-
mediul unui modul BO (Back Office) sau integrat, 
într-una din aplicațiile xTrack WMS sau xTrack TMS

    Optimizări de rute pentru aplicațiile xTrack POD, 
xTrack FSM și xTrack HMS

    Sincronizare diferențială cu baza de date de pe ter-
minal, automată sau la comandă, pentru aplicațiile 
care pot și trebuie să funcționeze offline

    Comunicația cu imprimante portabile (chitanțe, 
etichete articol)

    Funcționalitate offline sau online
    Update de aplicație pe terminal, folosind site-uri de 
tip App Store sau Market

    Posibilitate de conectare cu aplicația xTrack DSB 
pentru raportare în timp real

    Integrare nativă cu aplicațiile xTrack WMS, xTrack 
TMS sau xTrack PRD

    Eliminarea hârtiilor care nu sunt obligatorii din 
procese

    Emitere automată de documente, acolo unde aces-
tea sunt obligatorii prin lege

    Managementul documentelor, arhivare PDF sau JPG
    Posibilitatea modificării ordinii de executare a sar-
cinilor în timp real, fără a fi necesară comunicarea 
verbală

    Posibilitatea realizării unei planificări pe diferite 
perioade de timp

pentru activitățile de producție, depozitare, transport 
sau livrare, având în vedere rapiditatea cu care activi-
tățile sunt procesate de către operatori.

   Generare de rapoarte de profitabilitate în timp real
    Emitere automată de facturi periodice sau „spot” și 
trimiterea acestora pe e-mail către client sau în apli-
cația ERP

    Reducerea stresului în departamentele de facturare 
prin ușurarea proceselor

    Interfațare simultană cu aplicații WMS, TMS și CRM
    Mecanisme pentru a asigura o modalitate facilă de 
introducere a listelor de prețuri
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xTrack FIN
Calculații pentru facturare servicii logistice
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Despre noi
Înființată în 2005, Axes Software este cea mai veche companie românească specializată în dezvoltarea 
și implementarea de soluții software exclusiv pentru procesele de Supply Chain. 

Inovăm în tot ceea ce facem și investim în tehnologii noi. Folosim module de interfațare EDI cu orice 
sisteme informatice complexe ale clienților noștri. Licențierea poate fi atât standard (up-front), cât și 
SaaS (Software as a Service), aplicațiile funcționând fie On-Premise, fie în Cloud.


