
Voordelen op een rij:

1 Minder fouten in uw
 logistieke proces
2 De ideale route voor een
 raaplijst generen
3 Handmatige handelingen
 verminderen en uitsluiten
4 Lagere voorraadniveaus
 en dus lagere kosten

Exact Globe Next | Warehouse Management System (WMS)

Een goed voorraadbeheer en inzichtelijke goederenstromen 
zijn u als productie- of handelsonderneming goud waard. Te 
veel voorraad kost geld, met te weinig voorraad moet u ‘nee’ 
verkopen en leveringsfouten kosten u gegarandeerd klanten. 
Met Exact Warehouse Management System (WMS) kunt u 
uw fysieke goederenstroom automatiseren en uw logistieke 
proces optimaliseren. U verleent betere service dankzij real 
time voorraadinformatie en betrouwbare levertijden.

Stroomlijn uw magazijnprocessen

Eenvoudig magazijntransacties
registreren door barcodes te
scannen
Met Exact WMS voor Exact 
Globe Next kunt u uw 
magazijntransacties – zoals 
ontvangsten, tellingen en uitgiftes 
– eenvoudig registreren. U scant 
met uw handterminal de barcodes 
van uw goederen en de informatie 
wordt automatisch verwerkt in 
Exact Globe Next. Ook wisselt u 
uw voorraadgegevens gemakkelijk 
uit via Radio Frequency (RF). 
Zo wint u tijd en verdient u de 
kosten van Exact WMS snel terug. 
Om over het gemak maar niet te 
spreken.

Orders picken met barcode
scanner: kans op fouten nihil
Met Exact WMS heeft u geen 
papieren picklijst meer nodig.
De picklijst wordt gelijk naar een
barcodescanner gestuurd. De

scanner sorteert de pickorders 
vervolgens per magazijnlocatie.
U kunt meerdere orders 
combineren, zodat het picken 
sneller gaat. En bij een verschil 
tussen het aantal gepickte 
goederen en het aantal goederen 
in de order, plaatst Exact WMS – 
als u dat wilt – automatisch een 
backorder. Indien gewenst, vervalt 
dan ook de rest van de order. 
Uw pickproces verloopt zo veel 
sneller.

Snelste pickroute bepalen en volle
raaplocaties
Met replenishment – een 
onderdeel van Exact WMS – zijn 
de raaplocaties in uw magazijn 
altijd op tijd aangevuld. Het 
programma kijkt of de voorraad 
groot genoeg is, op basis van 
openstaande orders of op basis 
van de gewenste voorraadposities, 
en het laat weten welke 
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raaplocaties bijgevuld moeten worden. Zo voorkomt 
u onnodige vertraging bij het orderpicken. Met de 
route optimalisatie genereert u de ideale route voor 
een raaplijst. Het programma houdt rekening met 
batchartikelen en einddata van serienummers. Zo 
houdt u uw operationele kosten onder controle.

Meerdere producten in één scan afhandelen
Exact WMS biedt meer handige functies. Met SKU 
(Stock Keeping Units) Management kunt u een 
voorraadeenheid – zoals pallet, doos of zak – een
uniek nummer toekennen. Dat nummer gebruikt
u om producten op die eenheid met één scan af te
handelen. U kunt bijvoorbeeld een pallet met 50 
serienummers in één transactie verplaatsen. Directed
Put Away adviseert u bij ontvangst van goederen
waar u deze producten het beste in de voorraad
kunt plaatsen. Met een optimaal ingericht magazijn
als gevolg.
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