Je maakt bijvoorbeeld gebruik van barcodescanners
in plaats van papier. Een WMS zorgt ook voor
optimale looproutes, zodat order picking efficiënter
verloopt. Een WMS maakt ook de weg vrij voor
mechanisatie van het magazijn. Waarom zou je
de goederen nog ophalen als je ze ook kunt laten
brengen?

ERP-Software: haal meer uit
jouw logistiek in 2023
De basis van het hele logistieke systeem

De wereld digitaliseert in rap tempo. Allerlei
businessprocessen die voorheen handmatig
werden gedaan, worden nu geautomatiseerd.
Dat geldt ook voor de logistieke dienstverlening.
De kern daarvan is een ERP-systeem, maar
zo’n systeem staat niet op zichzelf. Digitale
uitwisseling van informatie is essentieel. Hoe
gaat dat in zijn werk en wat zijn de voordelen?

Digitalisering is overal. Vooral dankzij de COVID-19
pandemie is digitalisering in een stroomversnelling
geraakt. Mensen konden niet meer naar het werk
en moesten hun werkzaamheden thuis doen. Om
toegang te krijgen tot de documenten, gegevens en
e-mail van het werk, moesten bedrijven de manier
van werken flink onder de loep nemen. Voor veel
ondernemingen een goede gelegenheid om al hun
werkprocessen eens tegen het licht te houden. Veel
bedrijfsprocessen bleken ook heel goed
geautomatiseerd te kunnen worden.
Schakel tussen partijen
Grote bedrijven werken al decennialang met een
ERP-systeem. Dit kun je beschouwen als een
geavanceerde oplossing voor voorraadbeheer.
Geavanceerd, want het kan veel meer dan alleen
de voorraad bijhouden. Mits goed ingericht, kan
het ook fungeren als schakel tussen toeleverancier,
eventueel productie, en eindklant. Een ERP-systeem

kan orders verwerken, en signaleren wanneer er
ergens een kink in de kabel is: producten zijn op en
kunnen daarom niet op tijd worden geleverd, of er
is onvoldoende capaciteit om orders te verwerken.
Een ERP-systeem kan dus de basis zijn van je hele
logistieke systeem:

+ Artikelen, voorraden bijhouden
+ Prijzen bijhouden en met een druk op de
knop aanpassen
+ Informatie is real-time en iedereen beschikt over
dezelfde informatie
+ Orderverwerking

Gegevens uitwisselen
No man is an island’, en dat geldt zéker voor
jouw bedrijf. Om samen te kunnen werken met
leveranciers en andere partners – bijvoorbeeld
vervoersbedrijven – moet je in staat zijn om
gegevens uit te wisselen, liefst digitaal natuurlijk.
Als jouw partners geen gebruik maken van dezelfde
software als jij, dan zijn er toch mogelijkheden om
systemen digitaal te laten communiceren, dankzij
de SCSN-standaard. Dit is een protocol waarmee
software van verschillende leveranciers informatie
uit kunnen wisselen. Daarmee verleng je alle
voordelen die jouw ERP-systeem heeft automatisch
naar je leveranciers en afnemers, omdat die ook de
data digitaal kunnen verwerken. Dus ook hier een
veel kleinere kans op fouten, snellere verwerking en
real-time inzicht. SCSN zorgt dus voor digitalisering
van de hele keten.
Digitalisatie is essentieel
Een ERP- en WMS-systeem is eigenlijk niet meer
weg te denken in de hedendaagse logistiek. Het
is dé manier om de slag om de steeds veeleisender
worden klant te winnen van je concurrentie. Steeds
meer bedrijven gaan dan ook over op digitalisatie
van hun magazijn, orderverwerking en administratie.
Je kunt nog meer uit digitalisatie halen als je de hele
keten digitaliseert met behulp van SCSN.

Wanneer je het ERP-systeem verbindt met andere
onderdelen van je business, bijvoorbeeld de
administratie en facturatie, dan kun je ook dat deel
automatiseren. Wanneer een order is verwerkt,
stuurt de administratiesoftware automatisch
een factuur eruit.

Een WMS voor het magazijn
Een van de grote voordelen van het automatiseren
van deze processen is een veel kleinere kans op
fouten. Gegevens hoeven namelijk niet meer
handmatig te worden overgenomen, bijvoorbeeld
van een order naar het magazijn. Een ERP-systeem
werkt dan ook nauw samen met een ‘warehouse
management systeem’ of WMS. Wat ERP is voor
de verkoopkant, is WMS voor de logistieke kant.

Interesse?
Contacteer ons vandaag op 015 711 50 12 of
via info@exact.nl of of start vrijblijvend een
demo en probeer Exact 30 dagen gratis uit
op Exact.nl/handel

Je kunt nog meer uit
digitalisatie halen als
je de hele keten
digitaliseert met behulp
van SCSN”.

