
Inventariseer voorraad snel en nauwkeurig met King WMS Inventariseren!
Hoe goed je je magazijn ook op orde hebt, het inventariseren van de voorraad is een vast 
onderdeel van het proces. Door dagelijkse ontvangsten, bestellingen en verplaatsingen kunnen 
er verschillen ontstaan. Met WMS Inventariseren inventariseer je de voorraad snel en efficiënt. Je 
voorraad is up-to-date in een handomdraai.

Eenvoudig en snel inventariseren
Met WMS Inventariseren inventariseer je eenvoudig en snel je voorraad, zonder papieren 
tellijsten. De app bevat ingebouwde controles, zodat fouten tijdens de inventarisatie worden 
voorkomen. Zo zie je eenvoudig of je het juiste artikel op de juiste locatie inventariseert. 
Bij aanvang van de inventarisatie kies je jouw wijze van inventariseren: per leverancier, 
steekproefsgewijs, per locatie en artikelcode of per specifieke voorraad. Je hebt altijd een 
passende manier bij de hand voor inventarisatie. Met King WMS Inventariseren is jouw voorraad 
snel en efficiënt up-to-date. Je bespaart tijd en fouten zijn vrijwel uitgesloten. Voorraadcorrecties 
staan direct klaar in je King-administratie.

Belangrijkste functionaliteiten WMS Inventariseren

• Steekproefsgewijs tellen met vrije telling.
• Tellen per crediteur.
• Tellen op locatievolgorde.
• Vaste periodieke controle m.b.v. “cycle count”.
• Vastleggen van de locatie en het aantal artikelen op die locatie.
• Verplaatsen van artikelen van de ene locatie naar de andere.  
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Download de King WMS Inventariseren-app

De voordelen van de King WMS Inventariseren-app

• Voorraden snel en efficiënt up-to-date.
• Automatisch inventariseren zonder papieren tellijsten. 
• Eenvoudig artikelen scannen met de handscanner.
• Tijdsbesparing, gemakkelijk en minder fouten.
• Directe koppeling met je King administratie.
• Door iedereen eenvoudig te gebruiken.
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De King WMS-apps zijn beschikbaar voor Android vanaf King release 5.61 vanaf 
versie Handel of hoger. De King WMS-apps zijn er in meerdere versies: Basis, Plus 

en Pro. De functionaliteiten verschillen per versie. In deze brochure beschrijven we de 
meest uitgebreide versies

Wil je ook je magazijn automatiseren met de King WMS-apps?
Neem dan contact met ons op en wij vertellen je graag hoe.

E: verkoop@king.eu
T: 010 – 264 63 20

Heb je hulp nodig bij het inrichten van de processen in je magazijn? 
Onze King-consultants hebben veel kennis van het inrichten van magazijnen 

en processen en kunnen jou daarin ondersteunen.




