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Bespaar tijd, verlaag kosten en verbeter
je werk- en bedrijfsprocessen

Alles op een rijtje

Als ondernemer met een veelzijdigheid aan magazijnhandelingen ben je altijd op zoek naar

ü

Je voorraadadministratie is altijd actueel en kloppend;

manieren om je werk- en bedrijfsprocessen te verbeteren, kosten te verlagen en tijd te

ü

Altijd inzicht in de actuele stand van zaken;

besparen. In deze whitepaper wordt kort uitgelegd wat magazijnautomatisering voor een

ü

Voorraad altijd up-to-date;

bedrijf kan betekenen:

ü

Je weet precies hoeveel en welke artikelen op welke locatie liggen;

ü

Je grijpt nooit mis, je hoeft niet te zoeken en je pakt altijd artikelen van de		

ü

Flinke tijdsbesparingen;

ü

Minder kosten;

ü

Fouten, verkeerde zendingen en retourzendingen behoren tot het verleden;

ü

Nagenoeg geen menselijke fouten meer;

ü

Het geautomatiseerde orderpicken gaat effectief en snel met de handscanner;

ü

Onmiddellijke verwerking van de magazijnhandelingen in je administratie.

ü

Inventariseren van je voorraad doe je in een handomdraai;

ü

Geautomatiseerd inboeken levert je winst in snelheid en efficiëntie;

ü

Geen papieren rompslomp meer.

Een investering in het automatiseren van je magazijn verdien je binnen korte tijd terug.
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juiste partij;
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Een Warehouse Management System
helpt je bij je complete magazijnautomatisering
In je magazijn zijn het ontvangen van goederen van je leveranciers, het inruimen op locatie
en de verplaatsingen van voorraad aan de orde van de dag. Deze magazijnontvangsten,
het orderpicken, het handmatig invoeren van orders en het inventariseren van de voorraad
kunnen behoorlijk tijdrovende en foutgevoelige processen zijn.

HERKEN JIJ ONDERSTAANDE PROBLEMEN?
ü

Voorraadverschillen;

ü

Foutieve verzendingen / retourzendingen;

ü

Fouten door handmatig invoeren;

ü

Voorraadadministratie niet actueel;

ü

Dubbele handelingen;

ü

Tijdrovende bedrijfsprocessen;

ü

Onvindbare artikelen.

DE OPLOSSING: MAGAZIJNAUTOMATISERING
Het King Warehouse Management System (King WMS) is een slim systeem voor je
magazijnbeheer waardoor je altijd een sluitende administratie hebt.
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Oplossingen

Complete magazijnautomatisering

Actueel

Sluitende
administratie

Draadloze
communicatie

King WMS is de complete magazijn-

Collega’s die toegang hebben tot het

Je administratie is niet alleen

De handscanners maken via draad-

automatisering voor o.a. orderinvoer,

systeem zien meteen de actuele

up-to-date, maar ook sluitend.

loze communicatie direct contact

orderpicking, inventarisatie en

stand van zaken.

met je administratie.

verplaatsingen.

Directe koppeling
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Handscanners

Automatische
identificatie

Goede vindbaarheid

Je magazijnbeheer is altijd up-to-date

Je scant alles met handscanners in

Je werkt met automatische identi-

Met King WMS hoef je niet meer te

door het scannen van de voorraad

plaats van handmatig in te voeren,

ficatie (barcodescanning, RFID, etc.).

zoeken naar je producten, want alles

met een directe koppeling naar je

dit levert je kwaliteitsverbetering,

(voorraad)administratie.

tijdswinst en accuratesse op.

staat in het systeem.
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Synchronisatie

Altijd up-to-date

Zodra je de producten scant, vindt

Alles wordt direct in je administratie

synchronisatie plaats. Zo is je

verwerkt.

voorraad altijd actueel.

Tijdswinst
De verkooporders worden met zo min
mogelijk handelingen verzendklaar
gemaakt. Dat is directe tijdswinst.
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Klantcase Kiezebrink
Kiezebrink is producent en leverancier van een grote variëteit aan voeding voor roofvogels,

“Kiezebrink is volledig begeleid

reptielen, dieren-tuindieren, honden en katten. Zij leveren producten aan particulieren,

in het automatiseringsproject en

groothandels en dierentuinen.

dankzij deze slimme WMS
automatisering kan Kiezebrink

Met het King ERP- & WMS-pakket als basis zijn de bedrijfsprocessen en de werkroutines in het

succesvoller en efficiënter

magazijn en de vriescel aangepakt.

ondernemen.”

ü

De indeling van magazijnlocaties is vastgesteld;

ü

Artikelen zijn op een logische manier van codes voorzien;

ü

Het orderpicken via bonnen is vervangen door handscanners;

ü

Door het vaststellen van logische routes in het magazijn wordt veel tijd bespaart;

ü

Er is een beter inzicht èn overzicht bij de medewerkers;

MAGAZIJNAUTOMATISERING DOOR WMS HEEFT GELEID TOT:

ü

Er worden veel minder fouten gemaakt.

ü

Kostenbesparing;

ü

Tijdsbesparing;

Met de implementatie van een ERP pakket in combinatie met een

ü

Kwaliteitsverbetering;

WMS pakket zijn wij voorbereid op de toekomst!

ü

Voorraad altijd direct up-to-date;

ü

Een sluitende administratie;

ü

Processen verlopen eenvoudiger, beter, sneller, efficiënter en fouten zijn vrijwel 		
uitgesloten;

ü

Door de automatisering van de diverse processen is een grote kwaliteitsverbetering
gerealiseerd.

ü
ü
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De invloed van magazijnautomatisering op je bedrijfsvoering
Het implementeren van magazijn-automatisering is vaak een grote stap.

VOORBEELD WERKPROCES VERBETERING
Een werkproces dat zich goed leent voor optimalisatie is met name ‘het picken van orders’ en
‘het aanvullen van de grijpvoorraad’.

ü

Je staat stil bij allerlei situaties en neemt je eigen bedrijfsprocessen zorgvuldig onder de
loep.

Door de indeling van de orders te verbeteren, volgt een slimmere routing en betere
toewijzing aan medewerkers;

ü

Werk je met batch-picking, laat dan op één route direct de artikelen voor diverse 		
orders picken;

ü

Zijn je huidige processen wel efficiënt?

ü

Wat kan er beter?

ü

Hoe maak je snelheid en nauwkeurigheid tot jouw prioriteiten?

ü

Met zone-picking wijs je orders toe aan medewerkers die alleen lopen waar de 		
artikelen in de orders op voorraad staan;

ü

Door de grijpvoorraad bijtijds aan te vullen vanuit de bulkvoorraad (replenishment),
grijpen medewerkers tijdens het orderpicken niet meer mis.

Het kan soms ook verstandig zijn om een huidig werk- of bedrijfsproces geheel anders in te richten en te automatiseren, zodat je
dubbele winst uit de automatisering haalt.
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Klantcase Vendingland
Vendingland is totaalleverancier van vendingsystemen, zoals snoep- en frisdrankautomaten

“We besparen hierdoor zo’n 30%

of koffiemachines.

per jaar op kosten voor planning,
storingsafhandelingen, orders en
refunds”

Vendingland heeft de ambitie om iedereen altijd en overal te voorzien van gezonde snacks,
heerlijke koffie en gekoelde frisdranken. Vendingland is al generaties lang een familiebedrijf
dat veel waarde hecht aan een goede kwaliteit tegen een realistische prijs.

ü

Vanuit het hoofdkantoor worden alle aanvragen en plaatsingen verzorgd;

ü

De verschillende distributiecentra verzorgen de snelle bevoorrading;

ü

Het team van Vendingland is dag en nacht bereikbaar om technische problemen 		
te verhelpen;

ü

Tijdig onderhoud aan de machines voorkomt de meeste technische problemen.

ZO’N UITGEBREIDE DIENSTVERLENING VRAAGT OM LOGISTIEKE
AUTOMATISERING

Er zijn inmiddels al 30.000 orders op deze nieuwe efficiënte wijze

ü

De processen in het magazijn zijn aangepakt met King WMS;

verwerkt.

ü

De magazijnhandelingen, zoals het orderpicken, zijn geoptimaliseerd;

ü

Dankzij de integratie worden nu ook de planning en storingsafhandeling		
geautomatiseerd afgehandeld;

ü

De grootste besparing zit in de planning van het bijvullen van alle machines;

ü

Er hoeven nu minder vrachtwagens te worden ingezet door het gebruik van een 		
speciale formule voor de planning van efficiëntere routes voor bijvulmomenten.
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Belangrijkste voordelen magazijnautomatisering
Van ‘de kennis onthouden’ naar ‘de kennis vastleggen’. Of het nu gaat om je administratieve

Als je overgaat op magazijnautomatisering ben je niet langer afhankelijk van de kennis van

of magazijnwerkzaamheden of om het maken van de koppeling hiertussen, je hebt

een kleine groep medewerkers. Uiteraard blijven zij de specialisten binnen hun respectievelijke

gespecialiseerde medewerkers in dienst van wie je bedrijf afhankelijk is.

vakgebieden, maar je maakt hun kennis over-draagbaar. Hierdoor kunnen de administratieve
en de magazijnwerkzaamheden altijd door blijven gaan. Tijdelijke invalkrachten of nieuwe

ü

Wat gebeurt er als deze specialisten uitvallen?

ü

Wie houdt dan je administratie bij?

ü

Hoe snel heb je nieuwe medewerkers volledig ingewerkt?

medewerkers zijn tevens snel ingewerkt.

VOORBEELD: GEEN VOORRAAD-VERSCHILLEN MEER
Het ontstaan van voorraadverschillen kan diverse oorzaken hebben.

Je hoeft alles slechts één keer goed in te voeren, daarna neemt het
systeem vele taken van je over.

ü

Zo kan je magazijnmedewerker een verkeerd product pakken;

ü

Men kan een verkeerde code noteren;

ü

Of iemand maakt een vergissing bij het tellen;

ü

Tijdens het invoeren in je administratie wordt een fout gemaak;

ü

Hierdoor bevat je administratie hiaten en is deze niet meer sluitend.

Wanneer je je magazijn automatiseert, zijn menselijke telfouten,
invoerfouten en het pakken van verkeerde producten verleden tijd.
Je financiële administratie en voorraadadministratie.
“Om het maximale uit je magazijnautomatisering te halen vindt er
vooraf een analyse van je bedrijfsprocessen plaats. Hoe lopen je
huidige processen en kan dat beter,
sneller of efficiënter?”
18
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VOORBEELD: FOUTLOOS ORDERPICKEN EN INVENTARISEREN
Waarschijnlijk ben je gewend aan het uitvoeren van controles ‘op zicht’.

ü

Je medewerkers lezen vanaf een lijst naar welke locatie in het magazijn ze moeten
gaan om de daar aanwezige voorraad te tellen;

ü

Of de magazijnontvangsten worden handmatig op papier genoteerd;

ü

En het verzamelen van de orders gebeurt handmatig;

ü

Maar klopt de locatie wel? Kijk je op de juiste plank of stelling?

ü

En hoeveel tijd doe je over het inventariseren of het orderpicken?

Als je automatiseert, leidt het systeem je feilloos naar de juiste plek
via de snelste route. Snel, efficiënt en foutloos orderpicken en
inventariseren.
VOORBEELD: DIRECT EEN SLUITENDE ADMINISTRATIE
Er wordt vaak dubbel werk gedaan, op verschillende tijdstippen.

ü

In het magazijn worden aantekeningen gemaakt, die achteraf in je systeem worden
ingevoerd;

ü

Je voorraadadministratie is pas weer kloppend op het moment dat de wijzigingen
worden ingevoerd. De kans dat er een (type) fout wordt gemaakt, is altijd aanwezig;

ü

Je administratie is niet up-to-date en je voorraad is niet kloppend.

Door het scannen van je artikelen is je voorraad altijd up-to-date en
staat iedere handeling meteen correct in je administratie.
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Klantcase First Light
First Light is een technische groothandel met een breed aanbod aan lampen,

“Naast een flinke tijdsbesparing

verlichtingsarmaturen en onderdelen voor verlichting. Het assortiment is ook te vinden in de

levert deze vorm van magazijn-

webshop van First Light en groeit nog steeds.

automatisering First Light een
beperking van fouten in het ma-

First Light heeft haar bedrijfsprocessen aangepakt met behulp van de magazijn-

gazijn op en een voorraad die nu

automatisering van King om dit grote en groeiende assortiment met tevens een diversiteit aan

altijd correct en up-to-date is.”

klanten te kunnen blijven bedienen.

De processen in het magazijn zijn met ERP & WMS oplossingen geautomatiseerd.

ü

Er is een plan van aanpak voor de werkzaamheden in het magazijn gemaakt;

ü

Daarbij is rekening gehouden met de meest praktische looproutestijdens het 		

DANKZIJ DE MAGAZIJN-AUTOMATISERING IS HET VOLGENDE

orderpicken;

GEREALISEERD:

Een ander belangrijk doel was om met zo min mogelijke handelingen de artikelen 		

ü

ü

verzendklaar te maken.

Wij picken tegenwoordig 20 orders in één keer

De orders van meerdere klanten worden gebundeld om ze in één keer te picken 		
(batchpicking). Dit zorgt voor een flinke tijdsbesparing in het magazijn;

ü

Door de WMS-automatisering worden snellopende artikelen voor meerdere klanten
tegelijkertijd gepickt;

ü

De orders worden tijdens het picken direct gesorteerd in bakken op de orderpick-kar;

ü

Naderhand sorteren is dan niet meer nodig (Sortwhile pick);

ü

De orders worden na het picken meteen verzendklaar gemaakt.

ü
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Extra: King Warehouse Management
System apps

King WMS kun je nog verder uitbreiden met de King WMS-apps. Hierdoor worden tijd- en
kostenbesparingen nog verder geoptimaliseerd.

Deze apps zijn bovendien door iedereen eenvoudig te gebruiken en fouten zijn vrijwel
uitgesloten door de nauwkeurige controle in de apps. Met de apps creëer je een directe
synchronisatie tussen je magazijn en je King administratie.

King WMS Magazijnontvangsten app

King WMS
Orderpicken app

King WMS
Inventariseren app

King WMS
Product-details app

Hiermee boek je de voorraad

Je verzamelt hier mee de verkoop-

Je voert hiermee de voorraad-

Scan de product code en zie meteen

automatisch in.

orders en controleert de artikelen,

controle uit op o.a. locatievolgorde, en

de uitgebreide omschrijving, de prijs

en de pakbonnen worden afgedrukt.

kunt er je artikelen mee verplaatsen.

en de beschikbare voorraad.

DOWNLOAD DE APP
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DOWNLOAD DE APP

DOWNLOAD DE APP

DOWNLOAD DE APP
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Checklist voor magazijnautomatisering

STAP 1 INVENTARISEER DE GROOTSTE KNELPUNTEN
ü

Welke zorgen heb jij in jouw bedrijfsvoering?

STAP 2 INVENTARISEER DE BEHOEFTES
ü

Breng in kaart aan welke functionaliteiten je bedrijf behoefte heeft. Zoals een 		
volledige integratie met je voorraad- of financiële administratie? Ga in gesprek met

ü

Zijn er bijvoorbeeld irritatiepunten of zaken waar je ‘s nachts wakker van ligt? Schrijf
deze punten op.

de verschillende afdelingen om een goed beeld te krijgen van deze functionaliteiten.
					
ü

ü

Welke bedrijfsprocessen kunnen beter en sneller? Waar zijn afdelingen veel tijd meer
kwijt? Waar is de kans op fouten het grootst? Voeg deze punten toe aan je lijst.

orderpicking, inventarisatie, artikelverplaatsingen. Met of zonder handscanners.		
				
ü

ü

Welke winstpunten kunnen er in je bedrijf behaald worden met een volledig WMS.

ü

Welke verwachtingen heb jij van een geautomatiseerd WMS systeem? Voeg ook 		

Denk ook na over geautomatiseerde magazijn ontvangsten, orderinvoer, 		

Hoe ver wil jij je automatisering doorvoeren?

deze punten toe en breng prioriteit aan in je lijst.
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STAP 3 DENK NA OVER MAATWERK
ü

Hoe beter het magazijnautomatiseringssysteem

aansluit op de bedrijfsprocessen

en wensen van jouw bedrijf, hoe meer winst je hier uit gaat halen.

ü

Zijn er bedrijfsprocessen waarin jouw bedrijf zich onderscheidt? Of waar jouw 		
bedrijf specifiek behoefte aan zou hebben? Denk aan complexe artikelinformatie of
de behoefte aan traceerbaarheid.

STAP 4 LAAT JE ADVISEREN DOOR EEN PROFESSIONAL
ü

Neem contact op met een consultant van King via 088 - 0335320

ü

Een consultant van King kan je goed adviseren over de mogelijkheden en de 		
winstpunten voor jouw bedrijf en kan je stap-voor stap begeleiden bij de 		
implemetatie van he King WMS.
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CONTACT
verkoop@kingsoftware.nl
088 - 0335320

www.kingsoftware.nl

Op de producten van KING Software zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op kingsoftware.nl/av

