
WAREHOUSE 
MANAGEMENT 
SYSTEM (WMS)

Stroomlijn je 
magazijnprocessen



IN HET KORT

TOP 4 VOORDELEN

1. Eenvoudig magazijn 
transacties registreren door 
barcodes te scannen

2. Orders picken met 
barcodescanner: nul kans op 
fouten

3. Snelste pickroute 
bepalen en altijd gevulde 
raaplocaties

4. Meerdere producten in één 
scan afhandelen bespaart tijd

WMS LITE

Speciaal voor kleinere 
magazijnen is dit dé 
eenvoudige en doeltreffende 
oplossing om meer inzicht te 
krijgen in voorraden. 

Goed voorraadbeheer en inzichtelijke goederenstromen zijn goud waard voor productie- of 

handelsondernemingen. Met Exact Warehouse Management System (WMS) automatiseer je fysieke 

goederenstromen en optimaliseer je je logistieke proces. Doordat er verschillende varianten zijn van 

WMS, is er voor ieder magazijn een passende oplossing. WMS is een module voor Exact Globe.

WMS

WMS I EN WMS II

• WMS I: De oplossing voor 
uitgebreider warehouse 
management met onder 
meer flexibel locatiebeheer, 
routeoptimalisatie, cross 
docking, (interfiliale) 
overslagen en inslagadvies. 

• WMS II: De meest 
uitgebreide Warehouse 
Management-oplossing, 
speciaal voor het volledig 
geautomatiseerde 
magazijn. Met onder 
meer SKU-Management, 
voorraadaanvulling en Pick 
en Pack-optie.

WMS PRODUCTIE

WMS Productie is een 
aanvulling op WMS I of 
WMS II, specifiek voor 
productiebedrijven. Deze 
oplossing bevat onder 
meer verbruik en ontvangst 
registratie per productieorder. 



MINDER FOUTEN, TIJD EN KOSTEN – MEER GEMAK
WMS

BESPAAR TIJD  

 

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

4SNELSTE PICKROUTE 
BEPALEN

 

Dankzij de ‘replenishment’ 
functionaliteit zijn raaplocaties in je 
magazijn altijd op tijd aangevuld. De 
oplossing controleert of de voorraad 
op de raaplocatie groot genoeg is en 
laat weten welke locaties bijgevuld 
moeten worden vanuit bulk. Zo 
voorkom je onnodige vertraging bij het 
orderpicken. Met routeoptimalisatie 
genereer je de ideale route voor een 
raaplijst. De software houdt rekening 
met batchartikelen en einddata 
van serienummers. Zo houd je je 
operationele kosten onder controle.

3GEEN KANS OP FOUTEN 
 
 

Met Exact WMS heb je geen papieren 
picklijst meer nodig. De picklijst wordt 
direct naar een barcodescanner 
gestuurd. De scanner sorteert 
de pickorders vervolgens per 
magazijnlocatie. Je kunt meerdere 
orders combineren, zodat het picken 
sneller gaat. Bij een verschil tussen 
de gepickte goederen en het aantal 
goederen in de order, kan Exact WMS 
automatisch een backorder plaatsen 
en de rest van de order afhandelen. Je 
pickproces verloopt zo veel sneller.

2EENVOUDIG TRANSACTIES 
REGISTREREN 

 
Met Exact WMS voor Exact Globe 
registreer je eenvoudig magazijn 
transacties – zoals ontvangsten, 
tellingen en uitgiftes. Je scant met 
een handterminal de barcodes van 
je goederen en de informatie wordt 
automatisch verwerkt in Exact Globe: 
draadloos en zonder fouten via WIFI. 
Zo win je tijd en verdien je de kosten 
van Exact WMS snel terug.
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Exact WMS stroomlijnt je magazijnprocessen.



EENVOUDIG EN DOELTREFFEND
WMS

FUNCTIES BINNEN DEZE OPLOSSING:

• Ontvangstregistratie
• Verkooporders picken met een pickadvies
• Voorraadtellingen
• Barcode-labeling / BarTender-integratie
• Serie en batchnummer registratie
• SSCC-registratie
• Automatisch printen van de pakbon

VOORDELEN WMS LITE:

1. Altijd inzicht in de actuele voorraad
2. Sneller orders picken
3. Ondersteuning bij ontvangsten, tellingen en verkooporders
4. Registratie van SSCC bij orderpicken
5. Ondersteuning barcodelabels afdrukken

Exact WMS Lite is er om het kleinere magazijn eenvoudig en doeltreffend te stroomlijnen. Met 
WMS Lite heb je altijd up-to-date informatie over je magazijn. Ook voor kleinere magazijnen biedt 
Exact nu een nieuwe eenvoudige barcodescan-oplossing. Zo voorkom je pickfouten, verhoog je de 
leverbetrouwbaarheid en verminder je handmatig werk.



MINDER FOUTEN, TIJD EN KOSTEN – MEER GEMAK
WMS

WMS I 

Oplossing voor uitgebreider warehouse management met onder 
meer flexibel locatiebeheer, routeoptimalisatie, crossdocking, 
(interfiliale) overslagen en inslagadvies.

Functies:
• Ontvangstregistratie met crossdocking
• Verkooporders picken met pickadvies
• Voorraadtellingen
• Interfiliale overboekingen
• Locatieoverslagen
• Routeoptimalisatie
• RF-, batch- en file-communicatie
• BarTender-integratie

WMS II

Onze meest uitgebreide warehouse management-oplossing, 
speciaal voor het volledig geautomatiseerde magazijn. Met onder 
meer SKU-Management, voorraadaanvulling en Pick en Pack-optie.

Functies:
• Replenishment
• Verkooporder picken met pickadvies & Pick en Pack-optie
• Voorraadtransacties
• Inkooptransacties
• SKU-Management
• Directed Put Away

Exact WMS voor grotere magazijnen is beschikbaar in 2 varianten om je magazijnprocessen 
te stroomlijnen



MINDER FOUTEN, TIJD EN KOSTEN – MEER GEMAK
WMS

FUNCTIES BINNEN DEZE OPLOSSING:

• Alle functies van WMS I of II
• Materiaaluitgifte met advies
• Productontvangst
• 

VOORDELEN WMS PRODUCTIE: 

1. Altijd inzicht in je verbruik van grondstoffen en artikelen
2. Altijd correcte voorraad aantallen
3. Realtime verwerking dankzij barcodescanning
4. Invoerfouten komen niet meer voor
5. Optimale pickroute kiezen

Voor productiebedrijven is het belangrijk om zicht te hebben op hun productieproces. Als je weet 
hoeveel grondstoffen, halffabricaten en artikelen je verbruikt, weet je hoe groot je voorraad is en 
wanneer je moet bijbestellen. Met WMS Productie heb je altijd zicht op hoeveel materialen je per 
productieorder verbruikt.



EXACT WMS IN EEN HANDOMDRAAI

We verzorgen de implementatie van Exact WMS samen met onze hardware partner. 
Deze partner zorgt voor de juiste hardware zoals de benodigde scanners. 

WMS

Maar ook voor de draadloze infrastructuur, die essentieel is voor een goed werkend magazijn. Daarnaast helpt onze partner je ook als het 
gaat om de bewegwijzering in je magazijn en de barcodering van je magazijnlocaties. Tot slot heb je wellicht labelprinters nodig, en ook 
hierbij kunnen zij je verder helpen. 



Bij Exact draait het niet alleen om software. Wij vinden het belangrijk dat je toegang hebt tot onze ervaring en expertise. Daarom bieden we naast onze software ook 
‘best-in-class’ klantondersteuning. Dat doen we met onze Service Essentials. Wij helpen je op deze manier het maximale te halen uit je software; van analyse en advies, 
tot implementatie, training en support.

Onze Service Essentials zetten we niet alleen in bij nieuwe klanten. Ook wanneer je al jaren klant bij ons bent en je behoefte hebt aan optimalisatie van je systeem staan 
we voor je klaar. Je kunt in elke fase van onze servicecyclus instappen.

Lees meer over Exact Service Essentials op onze website.

ERVAAR ONZE BEST-IN-CLASS 
KLANTONDERSTEUNING

WMS

https://www.exact.com/nl/software/customer-services/services-essentials
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL


ONTDEK DE ANDERE 
OPLOSSINGEN VAN EXACT:

NEEM CONTACT OP:

+31 15 711 51 50

SOFTWARE VAN EXACT
WMS

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie,
wij ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang
voor het onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop.
We kennen de uitdagingen en maken software om die te
overwinnen. Onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op
de bedrijfsbehoeften van onze klanten. Exact biedt het mkb en
hun accountants overzicht over vandaag en inzicht in morgen.
Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren. 

Exact. Cloud business software.
www.exact.com/nl/software

© Exact Group B.V., 2017. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en
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http://www.exact.nl/software/producten/exact-online/?UTM=FS-EOL-SAL
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