
OMS/WMS/TMSVia Stockspots WMS beheer je 
eenvoudig je magazijnen en  
distributiecentra. 
Al je warehouseactiviteiten in één overzicht met 
handige tools voor efficiënt warehouse management.

Smart Warehousing 
Het Stockspots WMS is een geavenceerd, gestandaardiseerd en ge-
bruiksvriendelijk Warehouse Management Systeem (WMS). Autom-
atiseer, structureer en optimaliseer jouw interne magazijnproces-
sen en creëer meer inzicht in de in- en outbound stromen. Verlaag 
je arbeidskosten en wees klaar voor de toekomst. In combinatie 
met ons Ordermanagement (OMS) en Transport management-
systeem (TMS) leveren wij een totaaloplossing voor al je logistieke 
uitdagingen. Mocht het onverhoopt niet aansluiten op je bedrijf-
sprocessen, combineer dan eenvoudig onze services voor de beste 
software op maat. 

De kansen die ons WMS je biedt >>

Functies en features 
Lossen en ontvangst
Inslag
Opslag
Wave planning
Cluster-pick (sort-while pick)
Batch-pick (pick-and-sort)
Sorteren en verpakken

•
•
•
•
•
•
•

Laden en verzenden  
Verzenddocumenten en labels
Voorraadtellingen
Managementrapportage
Webportal (voor klanten en leveranciers)
Meertalig
RF-Scanning of Apps

•
•
•
•
•
•
•
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Vergroot je kansen met Stockspots WMS
Kwaliteit 
Zorg voor een tijdige, betrouwbare en efficiënte uitvoering van de  
magazijnactiviteiten door real-time aansturing van mensen. 
Public warehousing 
Lever je diensten voor meerdere opdrachtgevers met elk hun eigen  
procedures. 
Multichannel 
Maak moderne concepten mogelijk waarbij bedrijven voorraden delen en 
gezamenlijk uitleveren. 
Visibility 
Geef je management en ketenpartners direct toegang tot relevante  
informatie via internet of mobiele apps.
Flexibiliteit 
Continu up-to-date voor toekomstige groei en marktveranderingen

•

•

•

•

•

Altijd een antwoord op ... 
Stocking  Waar moeten voorraden neergelegd worden? 
Sourcing  Waar dienen gevraagde goederen vandaan te komen?  
Batching  Welke orders kunnen het best tegelijkertijd verzameld worden?
Cubing   Welke producten passen tezamen in een verzameldoos?
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