Magazijnbeheer
Is uw magazijn een grote kostenfactor? Wilt u een oplossing die uw magazijnprocessen efficiënter laat verlopen?
Met de magazijnbeheermodule van Apprise® kunt u aan vele verschillende klanteisen voldoen. De module bevat
functies voor o.a. ontvangst, opslag, allocatie van voorraad, orderpicking, bevoorrading en levering.

Beter voorraadbeheer

Beter ruimtegebruik

U kunt uw artikelen traceren op partij- of serienummer.
Zo kunt u niet alleen beter retouren beheren en
goedkeuren, maar ook nabestellingen. Beperk
afwijkingen in uw voorraadaantallen tot een minimum
met behulp van meerdere opties, waaronder
periodieke tellingen en fysieke inventarisatie.
Daarnaast kunt u zendingen beter volgen en beheren
dankzij integratie met vrachtbrieven en pakbonnen. U
kunt verder de waardering van de voorraad in realtime
opvragen. Zo weet u wat de voorraadkosten zijn en
kunt u ze beter beheren en binnen de perken houden.

Maak optimaal gebruik van uw magazijn door flexibel
beheer van magazijnlocaties, zones en magazijndelen,
ook wanneer u over meerdere magazijnen beschikt.
Deel bijvoorbeeld uw magazijn in aan de hand van
de verschillende activiteiten die u uitvoert. Zo kunt u
in een bepaald gedeelte alle orders klaarzetten voor
verzending of een plaats in uw magazijn reserveren
voor retouren. U kunt dit gemakkelijk doen door taken
en magazijnlocaties aan deze delen toe te kennen. Zo
komen alle retouren altijd op dezelfde plaats terecht.
Ook bij ontvangst van bestelde goederen kunt u regels
opstellen voor hoe en waar artikelen moeten worden
opgeslagen. Enkele voorbeelden van criteria voor
deze regels zijn de artikelsoort, de afmetingen van
het artikel en de omloopsnelheid van het artikel. Dit
versnelt het proces en zorgt bovendien voor optimaal
ruimtegebruik.

Hogere productiviteit en
efficiëntie
Met behulp van flexibele opties voor orderpicking,
zoals magazijnlocaties met prioriteit en wavepicking,
kunt u het orderpickingsproces stroomlijnen. Niet
alleen wordt uw magazijnpersoneel daardoor
productiever, ook de levering aan de klant kunt
u zo efficiënter maken. Gebruik verder ook onze
functies voor geavanceerde verpakking, waarmee u
verpakkingsmateriaal al tijdens het afdrukken van
pickopdrachten aan artikelen kan toewijzen. Door
daarnaast gebruik te maken van draadloze technologie
in uw magazijn, kunt u de gegevensverzameling
automatiseren, het aantal fouten verminderen en het
orderpicken nog efficiënter laten verlopen. Verder
kunt u aan al uw artikelen meerdere meeteenheden
toekennen. Een artikel kan bijvoorbeeld een andere
inkoopeenheid dan verkoopeenheid hebben en
daarnaast is het ook mogelijk om voorraadeenheden
en pickeenheden voor artikelen in te stellen. En dankzij
integratie van routegidsen en verzendregels kunt u
automatisch de transport- en vrachtvoorwaarden
berekenen.

Altijd voldoen aan de vraag
van de klant
Door aan de eisen van uw klanten te voldoen,
behaalt u maximale winst. Zo kunt u gebruikmaken
van klantspecifieke EAN/GS1-128-labelling en
meerdere meeteenheden en UPC’s per artikel.
Daarnaast kunt u ook RFID-tags en -zendingen
met uw systeem integreren om te voldoen aan de
conformiteitsvereisten van grote winkelketens. Pas
dynamische routering in uw magazijnen toe, zodat
u artikelen nog efficiënter aan uw klanten kunt
leveren. Bovendien bent u voorbereid op toekomstige
klanteisen, aangezien dynamische routering steeds
belangrijker begint te worden in de detailhandel.

Optimale magazijnprocessen dankzij meer zicht op
gegevens, minder fouten in voorraadgegevens en
hogere productiviteit. Niet langer overschot, tekort
of inkrimping van uw voorraad.

Apprise® Magazijnbeheer
>> Eén of meerdere magazijnen en transfers tussen
magazijnen – flexibiliteit en controle

>> Meerdere UPC’s per SKU – verhoogde flexibiliteit
en controle

>> Beheer van magazijnlocaties, zones en magazijnen
– beter gebruik van ruimte

>> Gestuurde opslag – effectievere ontvangst van
goederen en optimaal gebruik van ruimte in het
magazijn

>> Magazijnlocaties met prioriteit – orderpicking in
bulk voor optimale arbeidsefficiëntie
>> Niet beschikbaar maken van magazijnlocaties –
geschikt voor bijvoorbeeld beheer en tracking van
retouren
>> Zones voor tijdelijke opslag – gestroomlijnd
beheer van gedeeltelijk gepickte orders en
zendingen klaar voor verzending
>> Orderpicking met behulp van papier, labels en
draadloze technologie – flexibele opties om aan
de huidige en toekomstige behoeften van uw
magazijn te voldoen
>> Integratie van draadloze apparatuur –
automatisering van gegevensverzameling; minder
fouten in het magazijn; hogere arbeidsefficiëntie
>> Wavepicking – efficiëntere leveringen aan de klant
>> Geavanceerde functies voor verpakkingsplanning
– vooraf toegewezen verpakkingsmateriaal voor
hogere efficiëntie en lagere verzendkosten
>> Arbeidsmanagement – inzicht in productiviteit en
kostenbeheer
>> EAN/GS1-128-labelling – voldoe aan
klantvereisten terwijl u tegelijkertijd
terugvorderingen beheert en vermindert
>> Geïntegreerde functies voor RFID-tags en
-zendingen – ondersteuning zodat u aan
conformiteitsvereisten van grote winkelketens
kunt voldoen
>> Tracking op partij- en serienummer – betere
tracking en beheer van voorraad in relatie tot
nabestellingen en retouren
>> Verschillende meeteenheden voor inkoop, opslag,
orderpicking en verkoop – meer efficiëntie in
picking; flexibiliteit om aan unieke klantvereisten
te voldoen
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>> Cross-docking – hogere efficiëntie door snelle
verwerking van nabestellingen of klantorders met
prioriteit
>> Integratie van routegidsen en verzendregels –
automatische berekeningen van transport- en
vrachtvoorwaarden; gestroomlijnd beheer en
tracking van vracht
>> Wagenpark – orderpicking op basis van trucks en
klantroutes
>> Interfaces met transporteurs – naadloze
interface met algemene systemen voor
verzenddocumenten, zoals UPS® en Federal
Express®
>> Dynamische routering – voldoe aan opkomende
vereisten omtrent levering aan klanten
>> Periodieke tellingen en fysieke inventarisatie –
accuraat overzicht van voorraadstatus; functies
voor beheer van discrepanties in de voorraad
>> Verslagen van de voorraadwaardering – totale
voorraadwaarde vanaf een bepaalde datum,
op basis van verscheidene methoden voor
kostenberekening
>> Vrachtbrieven – accuraat beheer van zendingen
conform verscheidene standaarden
>> Pakbonnen – tracking en beheer van zendingen op
niveau van bestelling
>> Solide informatiesystemen – toegang tot gegevens
in realtime, met de mogelijkheid om ze verder uit
te diepen, voor maximaal inzicht in en controle op
het magazijn

Neem voor meer informatie contact met ons op via
emea@apprise.com of bezoek onze website op
apprise.com.nl.
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