
Scanos, sisteme de scanare și 
comandă Schrack Technik

Optimizarea muncii în depozit prin

Organizare simplă a depozitului
Comenzi rapide și eficiente
Conectare directă cu webshopul
Ușor de utilizat

Scanner 
Gratuit

www.schrack.ro



www.schrack.ro

Cu scannerul Schrack puteți scana
coduri de bare sau coduri QR de pe 
etichetele de rafturi sau direct de pe 
produs sau ambalajul acestuia

Este atât de simplu!

1

Scanați codurile de bare din 
broșura personalizată pentru 
scanare pusă la dispoziție gratuit

Scanarea 
produselor în depozit

Scanarea 
produselor la birou



Cu scannerul Schrack puteți scana
coduri de bare sau coduri QR de pe 
etichetele de rafturi sau direct de pe 
produs sau ambalajul acestuia

- deschideți software-ul
- conectați scannerul
- transferați produsele pe webshop

Scanarea 
produselor în depozit

Scanarea 
produselor la birou

2

Conectarea și transferul 
datelor pe webshop

3

- Vedeți produsele deja cu prețul dvs de achiziție
- modificați cantitățile dacă este necesar
- finalizați comanda

Comanda 
pe webshop



Creați propriile etichete direct de pe webshop

1

Utilizați funcția de descărcare etichete din listele de 
cumpărături sau din coșul de cumpărături

Deschideți o listă de cumpărături sau creați una nouă

2

Descărcați în format PDF 
și imprimați

3

Alegeți dimensiunea etichetei și opțional 
dacă doriți sa imprimați și cantitatea 

În pachetul de start primiți 150 de etichete cu top produse Schrack

Ca dimensiune pentru etichete folosim AVERY ZF 3421,compatibilă 
cu toate tipurile de rafturi

www.schrack.ro



Broșura personalizată pentru scanare

La cerere vă putem oferi rafturi și cutii de depozitare 
personalizate

1 2 3

Produsele cumpărate de dumneavoastră, produsele reco-
mandate și top produse Schrack, rezumate în broșura per-
sonalizată pentru scanare



- Cont activ în webshopul Schrack
- semnarea unui acord de parteneriat și
- dorința de a optimiza procesele de comandă în compania dvs.

La încheierea unui acord de parteneriat veți primi un scanner gratuit împreună cu kitul de start.
Pentru orice întrebări vă rugăm să ne contactați.

Avantajele dumneavoastră

Organizare simplă a depozitului

Comenzi rapide și eficiente

Conectare directă cu webshopul

Ușor de utilizat

BENEFICII

CERINȚE

Scanner 
Gratuit

www.schrack.ro



Alegeți între 
două tipuri 
de scannere

Kitul de start include:

150 etichete pentru scanare

Softul pentru instalare 
Schrack Scanos 

Top produse Scharck în  
format CSV

Broșură personalizată pentru 
scanare

Instrucţiuni de utilizare

Lanyard

Scanner

Stație de andocare USB

Locația produsului in 
magazie

Scanare cu/fără cantitate

Modificare cantitate direct pe  
scanner

Ideal
inventar

Confort Avansat

Kitul dumneavoastră gratuit

  sau

Cablu USB

Scanner

Rafturi (opțional) Cutii de carton (opțional)

Cablu USB (Comfort)

Stație de andocare USB (avansat)

Conexiune directă cu 
webshopul

CSV

Introducere centru de cost



Cum obțineți sistemul de scanare și comandă Schrack Technik

www.schrack.ro/tools/scanos

Contactați inginerul de 
vânzări alocat

Completați formularul de 
contact de pe site sau 
trimiteți un email la: 
d.coldea@schrack.ro

sau

F-SCAN-RO8

www.schrack.ro

SCHRACK TECHNIK ROMÂNIA

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

STORE SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Str. Cloşca, nr. 76
RO-300350, Timişoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1, (în incinta Comat)
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Elena Scărlătoiu
TEL +40 731 005 867
E-MAIL e.scarlatoiu@schrack.ro


