
VSR+ - VWR StockRoom 
management

VSR+

a new stockroom management system is now available from VWR.

VSR+ is an easy-to-use Stockroom Manager, that gives full transparency on every aspect 
of the customers stockroom products and let‘s everybody know what is going on in the 
organisation.

VSR+ addresses today’s requirements on stockroom management. VSR+ is a web-based 
warehouse and inventory management system that supports VWR products as well as 
third-party products from any vendor.

Daily situations such as low visibility of inventory in store rooms, over or out-of-stock 
problems for critical products, time intensive ordering and replenishment of stock will 
be easily addressed with VSR+.

VSR+ is easy to deploy and maintain and can integrate with your backend system using 
in-built configurators allowing you to connect into your environment.

VSR+ features an activity-based notification and messaging  system which informs users, 
managers and administrators about pending tasks such as orders, requests, shipments 
and other updates.

User Interface
Using latest internet technology VSR+ offers a modern and glossy user interface that 
gives you access to all major functionalities by just one mouse click.
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Interfejs użytkownika oparty o widżety

Nowy system do zarządzania stanami magazynowymi dostępny w ofercie firmy VWR

VSR+ to łatwy w obsłudze system do zarządzania stanami magazynowymi, który dostarcza pełnych 
informacji o stanie produktów w magazynach i powiadamia odpowiednich użytkowników o 
zasobach w przedsiębiorstwie.

System VSR+ jest nowoczesnym rozwiązaniem do zarządzania sstanami magazynowymi. Umożliwia 
zarządzanie zasobami za pośrednictwem sieci internetowej i zapewnia obsługę zarówno produktów 
firmy VWR, jak i innych producentów.

Dzięki systemowi VSR+ wykonywanie codziennych zadań, takich jak rozwiązywanie problemów z 
niską widocznością produktów w magazynach czy niedostateczną lub nadmierną ilością kluczowych 
produktów, a także czasochłonne składanie zamówień oraz zatowarowywanie jest wyjątkowo 
proste.

System VSR+ jest łatwy w instalacji i utrzymaniu, a wbudowane narzędzia konfiguracyjne 
umożliwiają zintegrowanie go ze stosowanym już systemem magazynowym.

System VSR+ został wyposażony w funkcje powiadamiania i komunikacji informujące użytkowników, 
kierowników i administratorów o oczekujących zadaniach takich, jak np. zamówienia, zlecenia, 
przesyłki i inne.

Interfejs użytkownika

Korzystający z najnowszych technologii internetowych system VSR+ posiada nowoczesny i elegancki 
interfejs użytkownika umożliwiający dostęp do wszystkich głównych funkcji za pomocą jednego 
kliknięcia myszą.

Nowy system do zarządzania  
stanami magazynowymi za 
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Obsługa za pomocą przenośnych urządzeń

Niezależnie od rozmiaru magazynu, zastosowanie czytników danych firmy VWR może znacząco 
zwiększyć efektywność zarządzania produktami.

Gdy dla użytkownika ważne są mobilność, koszt i wielkość urządzenia, skutecznym rozwiązaniem 
może okazać się przenośny, kompaktowy czytnik danych. Jeśli wymagana jest łączność z bazą 
danych systemu VSR+ 
w czasie rzeczywistym, z oferty firmy VWR można wybrać czytnik będący urządzeniem 
przenośnym wyższej klasy.

Zamawianie produktów lub składanie zleceń za pośrednictwem Internetu, a także monitorowanie i 
odbieranie przychodzących przesyłek to zaledwie dwie z wielu funkcji dostępnych w wysokiej klasy 
czytnikach danych. Stanem magazynów i transakcjami można zarządzać przez Internet wszędzie 
tam, gdzie możliwe jest korzystanie z połączenia 3G lub Wi-Fi.

Interfejsy

System VSR+ umożliwia dostęp do pełnej listy produktów znajdujących się w Twoim magazynie, jak 
również wszystkich produktów dostępnych dla danego przedsiębiorstwa na stronie internetowej: 
pl.vwr.com. Rozbudowana wyszukiwarka wyświetla informacje o produktach oraz aktualne ceny, a 
także umożliwia tworzenie kart informacyjnych o artykułach znajdujących się w magazynie, 
bezpośrednie składanie zamówień lub podstawowe wyszukiwanie danych.

Zamówienia na zatowarowanie są składane drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem interfejsu wprost do systemu ERP firmy VWR. Po złożeniu zamówień system VSR+ 
odbiera ich potwierdzenia oraz informacje dotyczące wysyłki

Rozwiązania do 
skanowania mobilnego

Rozwiązanie dostosowane do 
Twoich potrzeb...
• Potrzebujesz hierarchicznego systemu zarządzania magazynami
• Potrzebujesz możliwości tworzenia złożonych modeli działań dla 

użytkowników, aby lepiej korzystali z funkcji systemu?
• Potrzebujesz procesu zatwierdzania dla zamówień i zleceń?
• Potrzebujesz systemu zarządzania według partii lub daty ważności dla 

wszystkich lub tylko wybranych produktów?
• Potrzebujesz w pełni zautomatyzowanego systemu zarządzania?
• Potrzebujesz systemu dostępnego w wielu wersjach językowych?
• Chcesz uzyskiwać z systemu raporty dostosowane do Twoich potrzeb i 

uzupełniać je o parametry magazynu?

Mając do dyspozycji szeroki zakres konfigurowalnych funkcji oraz niemal 
100 uprawnień użytkownika, możliwe jest skuteczne realizowanie 
potrzeb swojej firmy.

Dzięki korzystaniu z pojedynczego, wydajnego systemu do wykonywania 
codziennych zadań konieczność przeszkolenia personelu 
jest ograniczona do minimum.

System VSR+

W firmie VWR uważamy, że najważniejszym czynnikiem wyróżniającym nas 
na rynku są nasi pracownicy posiadający doskonałą wiedzę na temat 
procesów wdrożeniowych. Samo wprowadzenie systemu nie wystarczy: 
pracownicy firmy VWR pomogą dopasować system VSR+ do potrzeb 
Twojej firmy!

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu procesów 
i złożonych systemów zarządzania w celu ułatwienia osiągnięcia celów 
Twojego przedsiębiorstwa. Zadbamy o to, aby proces wdrażania przebiegał 
prawidłowo, przy najniższych możliwych kosztach.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, należy skontaktować się 
naszym przedstawicielem handlowym. Przygotowana zostanie prezentacja 
produktu oraz wstępna analiza potrzeb Państwa firmy


