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Tworzenie systemów dla magazynów i produkcji
http://www.nebulasolutions.eu

Nebula Solutions jest dostawcą systemów informatycznych. W ramach usług oferujemy dostosowanie naszych
produktów do potrzeb każdej firmy. Świadczymy usługi z zakresu projektowania etykiet, generowania kodów
kreskowych oraz audytu ich poprawności zgodnie z obowiązującymi standardami. Jako firma informatyczna
oferujemy również pełny zakres usług związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych a
w szczególności: - Analiza potrzeb klienta - Specyfikacja funkcjonalna - Implementacja - Testy - Wdrożenie -
Opieka serwisowa Duże doświadczenie zespołu umożliwia nam tworzenie oprogramowania dla firm z
różnych branż, a przede wszystkim firm logistycznych, produkcyjnych a także w edukacji W swojej ofercie
posiadamy dwa serwisy NebulaLabel i NebulaPatients. Etykieta logistyczna w standardzie GS1 jest
podstawowym i coraz bardziej popularnym wśród sieci handlowych sposobów znakowania jednostek
logistycznych i transportowych służących do śledzenia przepływu towarów w otwartym łańcuchu dostaw.
Etykieta taka zawiera dane w postaci kodu kreskowego GS1-128 zawierającego informacje identyfikujące
daną jednostkę czyli numer SSCC oraz dodatkowo może zawierać informacje o zawartości takiej jednostki,
nadawcy lub odbiorcy danej jednostki. Rosnąca popularność zastosowania etykiet logistycznych czy bardziej
ogólnie systemu GS1 powoduje iż coraz więcej firm poszukuje rozwiązań pozwalających na projektowanie i
drukowanie etykiet systemu GS1. Rozwiązaniem odpowiadającym na te potrzeby jest program NebulaLabels
umożliwiająca zaprojektowanie i drukowanie etykiet logistycznych zawierających wszystkie podstawowe
numeru systemu GS1 (SSCC, GTIN, GLN i inne) oraz wszystkich Identyfikatorów Zastosowania (tzw.
IZ'tów) zgodnie z wytycznymi Instytutu Logistyki i Magazynowania. Program NebulaLabels to nie tylko
etykiety logistyczne i system GS1. Program umożliwia znakowanie towarów, opakowań, metek, opasek,
środków trwałych i innych przedmiotów za pomocą zaprojektowanych przez siebie etykiet. Etykiety mogą
zwierać dowolne dane podane przez użytkownika lub pobrane z bazy danych i mogą być drukowane zarówno
na specjalistycznych drukarkach przeznaczonych do druku etykiet jak również na pospolitych drukarkach
laserowych lub atramentowych. Aplikacja Nebula Patients umożliwia drukowanie opasek z kodem
kreskowym dla pacjentów umożliwiając ich automatyczna identyfikację. Zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 szpitale zobowiązane są do wyposażenia pacjentów w identyfikatory
zawierające informacje o pacjencie umieszczone w taki sposób, który uniemożliwi identyfikację danego
pacjenta przez osoby nieuprawnione. Odpowiedzią na wymagania ustawy jest aplikacja Nebula Patients
pozwalający na wydruk opasek z kodem kreskowym lub 2D zawierającym imię, nazwisko, PESEL oraz datę
urodzenia a w przypadku noworodków: imię i nazwisko matki, płeć, datę i godzinę urodzenia oraz cyfrę
wskazująca na kolejność rodzenia w przypadku ciąży mnogiej. Kod z opaski identyfikacyjnej klienta może
być odczytany przez uprawnionych pracowników szpitala poprzez specjalistyczne skanery i terminale ręczne
lub za pomocą dowolnego telefonu z systemem Android z zainstalowaną aplikacją Nebula Patients.
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