
Het leidende magazijnmanagementsysteem 
voor SAP Business ByDesign 

Verbeter de nauwkeurigheid met  78% 

Verhoog de productiviteit met 30% 

Verwerk orders 9 keer sneller 
Pick en verzend 99% nauwkeuriger  
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LISA WMS is een bewezen 
magazijnmanagement-

systeem, dat wereldwijd 
wordt toegepast. LISA WMS 
helpt bedrijven verder in de 

volgende kritieke opera-
tionele gebieden: 

Optimaliseer uw magazijnoperaties met een 
uitgebreid magazijnmanagementsystem   

Goed gerunde bedrijven hebben een gestroomlijnde voorraadketen. Van bestelmanagement tot 
verzending, afronding en verscheping: alle magazijnactiviteiten verlopen vlot en probleemloos. 
Alleen met software die naadloos aansluit op de rest van uw bedrijfsvoering kan dit doel worden 
bereikt. 

Niet alleen grote bedrijven, maar ook (en vooral!) het Midden- en Kleinbedrijf kunnen profiteren 
van LISA WMS. U koopt en implementeert wat u nodig heeft, voor een passende prijs. Daarna 
kunt u de oplossing uitbreiden en mee laten groeien met uw bedrijf.   

 Hoogwaardige real-time informatie op elke 
plaats en binnen elk proces. Informatie over 
inkomende, in-process, in magazijn, in zone 
en/of in binlocatie zijnde voorraad.  

 Betere controle op de 
magazijnmanagementfuncties zoals 
periodieke en fysieke tellingen en 
voorraadverplaatsingen binnen en buiten 
het magazijn. 

 Optimalisering  van de magazijnruimte. 
 Hogere magazijnproductiviteit door 

systeemgericht wegzetten, picking en 
periodieke telprocessen.  

 Ondersteuning van externe 
magazijnlocaties of 3PL’s door LISA’s web-

gebaseerde transactie-interface. 
Mogelijkheden om real-time transacties 
voor verplaatsingen in het magazijn op 
afstand uit te voeren.  

 Plug-and-play-integratie met EDI. 
 Handige verzendapplicaties om uw 

bedrijfsorders te stroomlijnen en te 
comprimeren, uw cashflow te verbeteren, 
het aantal retourzendingen te verminderen 
en uw voorraad te optimaliseren.  
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“ 
Gebruiksvriendelijke  

interface 

 Alleen nauwkeurige real-time 
gegevens hebben waarde.  

LISA WMS biedt een  
draadloos (RF) en volledig 

geautomatiseerd proces  
voor het verzamelen van  

data. Eenvoudig te  
gebruiken en accuraat. 

Gebouwd met  
webtechnologie en  

werkend op Windows  
Mobile technologie.  

Magazijnconfiguratie   
 Ondersteuning van een of meerdere fysieke of virtuele 

magazijnen  
 Definitie van zones en opslagtypes  
 Keuze voor willekeurige of vaste locaties door SKU  
 Locatieconfiguratie door capaciteits- en snelheidsbeheer  
 Optimalisering van loop- en rijroutes door zelf gedefinieerde  

loop- en rijvolgordes per locatie 

 Configuratie van aanvullende strategieën 

Order- en magazijnwerkdrukmanagement 

 Één gebruikersinterface naar managen, prioriteren en  
verzenden  van opdrachten 

 Allocatie-ondersteuning 

 Real-time berekening van magazijnvultarieven  
 Onbeperkte door de gebruiker zelf gedefinieerde velden voor het 

filteren, sorteren en groeperen van orders  
 Geautomatiseerde overslag (cross docking) 
 Samenstellen van batch- en bulkgroepen voor het picken 

 GS1-128 Label ondersteuning  

Ondersteuning van al uw  
magazijnprocessen   
 Geautomatiseerde overslag (cross docking) 
 Containermanagement en ontvangst 
 Nummerbord-ondersteuning  (LPN) 
 Inkooporderontvangst met gericht wegzetten  
 Gestuurde order, batch of bulk picking 

 Uitpakken en inhoudslabels printen 

 Verzending met meerdere vervoerders  
 Periodieke en fysieke telling 

 RMA Processing 

 FIFO/FEFO support voor bijhouden van vervaldata  
 Gestroomlijnde serie- en partijprocessen 

 Vrachtwagenrouteplanning 
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Orders verdelen en 
vrijgeven  
 Filter en sorteer

openstaande orders
 Selecteer orders voor vrijgave
 Groepeer orders voor

wave-picking
 Print en pick labels
 Monitor order pick status

LISA WMS Dashboard 
 Real-time KPI’s
 Omloopsnelheid locaties
 Ontvangst productiviteit
 Picking productiviteit
 WMS transactie volumes

Ons team van experts staat klaar om te helpen. 
Bel ons om meer te leren over LISA WMS:
Europa:  +44-(0)203-608 1513
Noord Amerika: +1 (800) 270-9420
Latijns Amerika:  +52 33 8421.LISA  

www.lisawms.com  | www.nwaretech.com


