
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.

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. 

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.  
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Download de King WMS Orderpicken-app

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.
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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.




