
Mobilny Magazyn
Prosta i efektywna obsługa procesów magazynowych

Symfonia Mobilny Magazyn (tzw. WMS – Warehouse Management System) 
to aplikacja mobilna na urządzenia z systemem operacyjnym Android, 
wspierająca zarządzanie logistycznymi procesami magazynowymi wraz 
z automatyzacją lokalizacji towarów

zaplanować kolejność 
wykonania operacji 

magazynowych, 
zewnętrznych – PZ, WZ 
i wewnętrznych – PW, 

RW, MM

uporządkować 
i zoptymalizować 

roboczą przestrzeń 
magazynową – zmienić 

lokalizację towarów 
w magazynie, 
przeprowadzić 
inwentaryzację

przygotować towar 
do spedycji – spakować, 

przygotować etykiety 
wysyłkowe, wydrukować 

listy przewozowe

zarządzać numerami 
seryjnymi, szarżami, 
partiami, dostawami 

towarów

Dzięki Mobilnemu Magazynowi pracownik może:

Dane wprowadzane na hali magazynowej są rejestrowane w systemie ERP, 
co pozwala na szybkie powiązanie informacji z obszaru biznesowego logistyki 
z zakupami, sprzedażą, produkcją, spedycją, rozliczeniami finansowymi

Symfonia Mobilny Magazyn automatyzuje, koordynuje i kontroluje przepływ 
towarów w procesach zakupu, sprzedaży i wewnętrznych przesunięć 
magazynowych.



Dlaczego zarządzający magazynami i logistyką 
korzystają z Symfonia Mobilny Magazyn

Elastyczne 
zarządzanie

Szybki dostęp 
do danych

Wsparcie 
sprzedaży  

w e-commerce
Pozwala zastąpić papierową 

dokumentację danymi 
dostępnymi w formie cyfrowej  
na urządzeniu z androidem.

Dzięki wprowadzaniu na bieżąco 
informacji np. z przyjęć i wydań 

towarów, odnotowanych po 
każdym ruchu magazynowym, 
masz natychmiastowy dostęp 

do informacji o stanach 
magazynowych czy lokalizacji 

towarów.

Szybszy i sprawniejszy obieg 
danych magazynowych 

w przedsiębiorstwie daje pełną 
wiedzę o aktualnych stanach 

towarów handlowych w Twoim 
sklepie internetowym i pozwala 
na efektywniejsze zarządzanie 

dostawami. 

Dane automatycznie trafiają 
z hali do centralnego systemu 

informatycznego (systemu ERP)

System dostępny jest w pięciu 
wersjach językowych – polskiej, 
angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej  

i białoruskiej

System 
informatyczny 

(ERP)

Wersje
językowe



 Symfonia Mobilny 
Magazyn

wspiera procesy logistyki 
magazynowej w oparciu 

o etapy zamknięte 
w cykl biznesowy

Krok 1
Pracownik loguje się do aplikacji 
Mobilny Magazyn na urządzeniu  
z systemem Android

Krok 3
Przyjmuje, wydaje, 
przesuwa, pakuje 
towar skanując 
etykiety magazynowe

Krok 2
Wybiera czynność 

magazynową, którą 
będzie realizował

Użytkownik systemu po zalogowaniu ma dostęp do harmonogramu dokumentów, zadań do realizacji. 

Posiada szybki dostęp do danych o aktualnych stanach magazynowych i lokalizacji towarów. 

Pracownicy działu obsługi klienta (i działu handlowego) mogą śledzić status realizacji wydań w czasie 
rzeczywistym.



W jakich czynnościach magazynowych może Cię wyręczyć 
Symfonia Mobilny Magazyn

• przyjmowanie towaru na podstawie własnych zamówień dokonanych przez dział logistyczny,
• wydawanie towaru zgodnie ze zleceniami działu handlowego,
• inwentaryzację cząstkową i pełną z podziałem na lokalizacje,
• weryfikację aktualnych stanów magazynowych,
• zmianę lokalizacji towaru w obrębie danego magazynu oraz przesunięcia międzymagazynowe,
• zwroty towarów,
• rozchód wewnętrzny,
• ewidencję towarów ze wskazaniem dostaw lub partii towarów,
• porządkowanie i optymalizowanie przestrzeni magazynowej
• badanie jakości towarów,
• pakowanie towaru i integrację z firmami kurierskimi,
• paletowanie.

Pomoc:

blog.symfonia.pl/zarzadzanie-produkcja

Blog:

Zobacz dedykowane filmy na Youtube

O programie:

https://blog.symfonia.pl/trendy/po-godzinach/case-study-ava-cee-jak-usprawnic-prace-magazynu-dzieki-rozwiazaniom-sage-symfonia/

Referencje:

https://pomoc.symfonia.pl/Help/mhm/mm/-/72113

https://symfonia.pl/oprogramowanie/mobilny-magazyn

https://symfonia.pl/oprogramowanie/mobilny-magazyn
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