King Warehouse Management
Systeem: de WMS-apps
Automatiseer je magazijn met het King Warehouse
Management System. Met de King WMS-apps bespaar je
tijd en kosten. Processen verlopen eenvoudiger, beter en
fouten zijn vrijwel uitgesloten. Een investering in King WMS
verdien je binnen de kortste tijd terug!
Een geautomatiseerd magazijn levert je tal van voordelen op. Je weet precies hoeveel en welke
artikelen op welke locatie liggen. Je voorraadinformatie is altijd actueel en heb je direct bij de
hand. Zo grijp je nooit mis, hoef je niet te zoeken en pak je altijd artikelen van de juiste partij. Het
geautomatiseerd verzamelen van de artikelen voor je orders gaat snel en efficiënt. Inventariseren
van je voorraad doe je in een handomdraai. Door te automatiseren met de King WMS-apps bespaar
je tijd en geld!
Je automatiseert je magazijn met de drie King WMS-apps: Magazijnontvangsten, Orderpicken en
Inventariseren. Uiteraard kun je ook voor de apps afzonderlijk kiezen. Of je kiest voor King WMS
Enterprise, waarmee je gebruik kunt maken van alle functionaliteiten. De functie Verplaatsingen is
een aparte app, maar maakt deel uit van alle WMS apps.
Download de King WMS-apps
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King WMS Magazijnontvangsten
Boek ontvangen voorraad efficiënt in met King WMS Magazijnontvangsten!
In je magazijn zijn ontvangsten van leveranciers, inruimen op locatie en verplaatsingen van
voorraad aan de orde van de dag. Deze processen kunnen behoorlijk tijdrovend en foutgevoelig
zijn. Met WMS Magazijnontvangsten automatiseer je dit proces en kun je ontvangen voorraad
snel en efficiënt inboeken. Pakbonnen handmatig invoeren is voorgoed verleden tijd. Dankzij
WMS Magazijnontvangsten met ingebouwde controles zijn fouten vrijwel uitgesloten en is je
voorraad altijd op orde. Automatiseer je magazijn eenvoudig met WMS Magazijnontvangsten en
je hebt continu de actuele voorraadinformatie bij de hand.

Belangrijkste functionaliteiten van WMS Magazijnontvangsten
•
•
•
•
•
•
•
•

Inboeken van artikelen
Kiezen van de in te boeken bestelling
Bijwerken van de voorraad per magazijn
Detecteren van niet bestelde artikelen
Registreren van partijnummers van artikelen
Aangeven op welke locatie je de artikelen plaatst
Afdrukken van etiketten voor de ontvangen artikelen
Verplaatsen van artikelen van de ene locatie naar de andere

Voorraad direct up-to-date
Met WMS Magazijnontvangsten kan je efficiënt en snel voorraad inboeken. Door het
automatisch inboeken bespaar je tijd en is de kans op het maken van fouten klein. Doordat de
app synchroniseert met je King-administratie is je voorraad altijd inzichtelijk en kloppend. De
app werkt heel eenvoudig. Een medewerker selecteert eerst in de handscanner het magazijn en
de bestelling waarop de levering betrekking heeft. Hij registreert de binnengekomen artikelen
door de artikelen te scannen, het aantal in te voeren en een locatie toe te kennen. En komt hij
tussendoor een artikel tegen op de verkeerde plaats?

Dan verplaatst hij dat artikel direct naar de juiste locatie. Zodra alle artikelen zijn ingevoerd en
verwerkt worden deze geregistreerd in je King administratie. Zo is je voorraad altijd up-to-date.
Minder fouten door scannen en ingebouwde controles
Het registeren van de binnengekomen artikelen en het doen van bestellingen in de
Magazijnontvangsten app gaat gemakkelijk met de King handscanner. Hiermee kun je eenvoudig
de barcodes scannen van de artikelen en locaties. Het scannen van het artikelnummer voorkomt
onjuiste handmatige invoeringen en levert tijdwinst en gemak. De ingebouwde controles in de
app voorkomen fouten tijdens het boeken of bestellen van de artikelen.
De voordelen van de King WMS Magazijnontvangsten-app
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorraden altijd inzichtelijk en up-to-date
Eenvoudig ontvangen artikelen scannen met de handscanner
Binnengekomen artikelen matchen met bestelde artikelen
Partijnummers van ontvangen artikelen registreren
Nauwkeurige controle
Snel, efficiënt en minder fouten
Directe koppeling met je King-administratie
Door iedereen eenvoudig te gebruiken

Download de King WMS Magazijnontvangsten-app
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King WMS Orderpicken
Bespaar tijd en werk efficiënter met King WMS Orderpicken!
Orderpicking is een proces dat foutloos en zo efficiënt en snel mogelijk moet gebeuren. Met WMS
Orderpicken werk je sneller en efficiënter tijdens het verzamelen van de orders en je maakt minder
fouten. Iedere medewerker, zonder diepgaande kennis van de producten of magazijnindeling, kan
werken met de app. Automatiseer je magazijn eenvoudig met WMS Orderpicken en bespaar tijd
en geld.

Belangrijkste functionaliteiten van WMS Orderpicken
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzamelen van de artikelen van een order.
Controleren van de locatie van de te verzamelen artikelen.
De mogelijkheid om artikelen van een andere locatie te pakken.
Automatische controle of het juiste artikel gepakt is.
Registreren van partijnummers van artikelen.
Bepalen welke collo er gebruikt is voor het verzendklaar maken.
Afdrukken van de pakbon.
Verplaatsen van artikelen van de ene locatie naar de andere.

Tijdsbesparing door geautomatiseerd artikelen verzamelen
WMS Orderpicken bespaart je veel tijd. Je automatiseert hiermee het verzamelen van de artikelen
voor de orders. Zoeken naar artikelen en foutief verstuurde artikelen behoren hierdoor tot het
verleden. De app synchroniseert direct met je King-administratie. Op de handcomputer heb
je een duidelijk overzicht van alle te verzamelen orders in King. Het WMS Dashboard wijst de
orders toe. De magazijnmedewerker selecteert de order om te gaan picken. Op het beeldscherm
verschijnen de te picken artikelen. De magazijnmedewerker scant de artikelen en handelt de order
geautomatiseerd af. Zodra een order is afgehandeld wordt deze weggeschreven naar King.

Efficiënter werken door automatische orderafhandeling
Met WMS Orderpicken werk je uiterst efficiënt. De app geeft per artikel de locatie in het magazijn
aan, op loopvolgorde. Met de King handscanner scan je de barcode van de locatie en het artikel
en voer je de hoeveelheid in. Je ziet direct of je het juiste artikel hebt gescand. Is het artikel
niet meer op voorraad op de aangegeven locatie, dan kun je direct opvragen op welke locaties
je het artikel wel kunt picken. En kom je tussendoor een artikel tegen op de verkeerde plaats?
Dan verplaats je dat artikel direct naar de juiste locatie. Door de automatische orderafhandeling
zijn de artikelen snel te vinden en pak je altijd het goede artikel. Orders handel je sneller en
nauwkeuriger af. Retourzendingen zullen afnemen. Efficiëntie ten top!
De voordelen van de King WMS Orderpicken-app
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijd- en geldbesparing door automatisering van het orderpickproces.
Overzicht van alle orders, al dan niet toegewezen, afgehandeld of in behandeling.
Inzicht in de locatie, het artikel en het aantal.
Eenvoudig artikelen scannen met de handscanner.
Nauwkeurige controle.
Snel, efficiënt en minder fouten.
Kwaliteitsverhoging.
Voorraden altijd up-to-date.
Actuele informatie door directe koppeling met je King administratie.
Door iedereen eenvoudig te gebruiken.

Download de King WMS Orderpicken-app
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King WMS Inventariseren
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.

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.

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.

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.

Download de King WMS Inventariseren-app
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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.

