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Oprogramowanie G-BOX dostosowane jest do obowiązujących norm europejskich. 
Zostało zaprojektowane z myślą o doskonaleniu technik magazynowania                             

i dystrybuowania artykułów, przy jednoczesnej oszczędności czasu. 
Oprogramowanie do zarządzania magazynem przyspiesza i automatyzuje operacje 

związane z rejestracją przyjęć i wydań w magazynie. System pozwala na 
analizowanie i raportowanie stanów magazynowych ale również operacji 

wykonywanych przez magazynierów. 

Wybrane funkcjonalności 

systemu: 
- obsługa wielu dystrybutorów 

- inwentaryzacja całościowa        
i częściowa 

- zarządzanie załadunkami 

- konfiguracja systemu 
- automatyzacja uzupełniania 

zapasów 

- automatyczne raporty 

System informatyczny G-BOX umożliwia: 

- eliminację pomyłek 

- sprawne zarządzanie partiami towaru i redukcję strat materialnych 
- analizę danych w czasie rzeczywistym 

- skrócenie czasu operacji magazynowych 
- zarządzanie zapasami – bieżący nadzór nad stanami magazynowymi 

- oszczędność czasu 
- automatyczną inwentaryzację 
- integrację z systemami klasy ERP, WMS Klienta 

 

 



  

Aleja Katowicka 261 

05-830 Urzut 

Przyjazny i łatwy w użyciu. Intuicyjna obsługa 
pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcji 

dystrybutora. Interfejs umożliwia wyświetlanie 
dużej liczby informacji w celu ułatwienia 

wyszukiwania artykułów. Użytkownicy 
korzystają z przemysłowego ekranu dotykowego, 

który przeznaczony jest do pracy w trudnych 

warunkach. 

INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA 

INTERFEJS 
ADMINISTRATORA 

STATYSTYKI          
I RAPORTOWANIE 

(+)48 22 755 47 69 
info@temrex.pl 
www.temrex.pl 

Interfejs administratora umożliwia konfigurację 

dostępu według użytkownika lub grupy 

użytkowników. Interfejs pozwala na modyfikację 
danych dotyczących artykułów, maszyn, detali. Za 

jego pomocą można konfigurować wydzielanie 
artykułów dla grup lub dla użytkowników, w tym 

ograniczenia co do asortymentu i ilości. 

Moduł raportowania daje dostęp do wszystkich 
zawartych w systemie informacji, tj.: historia 

pobrań, historia zwrotów, historia uzupełnień, 
historia uszkodzeń narzędzi, lista artykułów 

poniżej minimum, lista artykułów w trakcie 
zamówienia, przyjęcia towaru itd. Istnieje 

możliwość tworzenia własnych raportów. 



 

  

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA DYSTRYBUTORAMI – OSIĄGNIĘCIE 

MAKSYMALNEJ KONKURENCYJNOŚCI 

G-BOX to profesjonalny system, który w optymalny sposób pozwala na korzystanie 
z zasobów dystrybutora. Program współpracuje i integruje się z dowolnym 

systemem ERP, WMS. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala na 
dostosowanie funkcjonalności systemu w zależności od potrzeb Klienta. 

 

System G-BOX jest oprogramowaniem do zarządzania gamą dystrybutorów 
działających w środowisku MS Windows. Oprogramowanie zapewnia pełną 

kontrolę nad działaniem dystrybutorów. G-BOX jest systemem kompatybilnym         
z większością przeglądarek internetowych (np. Chrome, Mozila Firefox, Edge…). 

 
Oprogramowanie G-BOX może być zainstalowane na dowolnym komputerze 

znajdującym się w sieci firmy – wystarczy dostęp dystrybutora do sieci lokalnej 
(wewnętrznej sieci LAN). 


