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Flexibeler, transparanter 
en gepersonaliseerd

Een klant of transporteur realtime in het WMS laten 
meekijken en mutaties laten aanbrengen. Eigen 
werkvelden samenstellen. Een deel van het pakket 
al binnen twee weken werkend hebben. Verladers en 
logistiek dienstverleners hebben vaak veel specifieke 
wensen die leveranciers van WMS-pakketten eigenlijk 
niet kunnen negeren. Hoe spelen de leveranciers daarop 
in? En welke nieuwe mogelijkheden biedt een modern 
warehousemanagementsysteem? 

Er is een nieuwe generatie WMS opgestaan. Kenmerkend 
zijn het flexibeler en gepersonaliseerd gebruik, snellere 
implementatie, realtime interactie van data en een open IT-
architectuur ten opzichte van andere bedrijfsprocessystemen 
zoals ERP, TMS, IMS en OMS. Het is slechts een greep uit de 
vele, nieuwe trends en ontwikkelingen op WMS-gebied.

Tekst: Marcel van Rijnbach
Foto’s: Boltrics, Nic.Oud, JvdB Consulting

Het implementeren van WMS-software gaat sneller en efficiënter dan voorheen.

Nieuwe generatie WMS is opgestaan

Modern WMS is zelf in te richten
Vroeger werd een WMS onafhankelijk 
on premise gebruikt en was-ie volledig 
voorgeprogrammeerd. Via tijdrovende 
codes werden nieuwe functies in het 
WMS ingebouwd. Een gebruiker kon 
zelf geen aanpassingen doen in de 
configuratie en moest zich door het 
complete softwarepakket worstelen. 
Hoe anders zijn de pakketten nu; 
dankzij de cloud maken software-
updates in no-time het WMS up-to-
date. De gebruiker kan modules in het 
pakket afnemen waardoor hij alleen 
de voor hem relevante data ziet en 
verwerkt. Informatievelden zijn volledig 
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te personaliseren, waardoor het WMS 
in te richten is naar wens van de klant. 
Door intelligente koppelingen (API’s) 
met andere bedrijfsprocessystemen 
wisselen ketenpartners makkelijk 
informatie uit. Een modern WMS 
kan helemaal worden afgestemd op 
het type gebruiker: een groothandel, 
een webshop met magazijn of een 
warehouse met opslag of crossdocking. 
Logisch, want een e-fulfilmentbedrijf 
heeft een totaal ander logistiek proces 
dan een groothandel.

realtime data delen verhoogt 
efficiency
Met de WMS-experts Jeroen van den 
Berg en Jos Koenders duiken we wat 
dieper in de materie. De opkomst van 
e-commerce heeft de trend naar een 
flexibeler gebruik van het WMS en 
meer digitale interactie ingezet. Van 
den Berg: “Je kunt niet meer gokken 
dat je genoeg voorraad hebt om de 
klant te bedienen. Dat geldt niet alleen 
voor de e-commerce, maar voor alle 

bedrijven. Real-time informatie over de voorraad in het 
warehouse is noodzakelijk. Stel je voor dat een product 
nog in de dockruimte staat, maar nog niet beschikbaar is 
voor picking en pas over twee uur kan worden uitgeleverd, 
dan is het handig dat de belanghebbenden dat real-time 
in alle bedrijfssystemen zien om alle processen soepel op 
elkaar aan te laten sluiten. Het betekent dat steeds meer 
backofficeprocessen in de supply chain geautomatiseerd 
verlopen. Voorheen ging de communicatie via telefoon en 
mail.”

Flexibeler, transparanter 
en gepersonaliseerd

WMS berekeNt SliMMe 
opSlAgMethode
Nic.Oud, gespecialiseerd in 
e-fulfilment, had een moderner en 
vooral flexibeler WMS nodig voor 
zijn logistieke dienstverlening en 
schakelde over op het 3PL-pakket 
van Boltrics. Coert Knijnenberg, 
directeur e-fulfilment van Nic.Oud, 
stelt dat de oplossingen van het 
nieuwe WMS ‘naadloos’ aansluiten 
bij het e-fulfilmentproces van Nic.
Oud. 
“Zo is het mogelijk om heel snel 
de juiste verpakking en een 
goed bereikbare voorraadlocatie 
te selecteren voor honderden 
orders van één klant. Ook 
geeft dit WMS aan wat een 
slimme opslagmethode is voor 
bijvoorbeeld 100 verschillende 
artikelen. Verder kunnen 
we in het systeem diverse 
pickvarianten hanteren voor het 
consolidatieproces.”

Een WMS kan aangeven wat een slimme opslagmethode is voor bijvoorbeeld 
100 verschillende artikelen.

Het WMS kan automatisch de volumegegevens van het product bepalen.

SPECIAL
Innovatietrends 2020
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business rules personaliseren WMS
Voor bedrijven met warehouses in verschillende landen is 
het van belang dat een OMS of ERP automatisch aangeven in 
welk magazijn bepaalde goederen het best kunnen worden 
verwerkt. Door het instellen van zogeheten business-
rules in een WMS worden logistieke operaties op maat 
geautomatiseerd en logisch op elkaar afgestemd. Een 
ander voorbeeld is dat op basis van goederenvolumes de 
vrachtritten worden gepland met een zo logisch mogelijke 
stapeling van producten op de pallet voor een optimale 
belading. Van den Berg: “Doordat het WMS vooraf de 
volumes berekent, hoef je niet te wachten tot de orderpickers 
klaar zijn met het plannen van het transport. Zo kun je al 
snel een dag besparen op de levertijd.”

Nieuw type interfaces
De laatste jaren zijn er allerlei nieuwe leveranciers van 
WMS op de markt gekomen met andere interfaces dan 
de logistiek jarenlang gewend was. Neem bijvoorbeeld 
Optimizers met zijn Warpspeed-pakket waarbij het 
gebruikersinterface volledig naar eigen wens is in te richten, 
waar velden toegevoegd en labels gewijzigd kunnen worden. 
Logistieke processen kunnen gemodelleerd worden met een 
designertool. Warpspeed werkt met grafische tools zoals 
blokjes die symbool staan voor allerlei functionaliteiten en 
processen. Zo kun je condities koppelen aan de overgang van 
het ene naar het andere blokje. “Bijvoorbeeld dat sommige 
goederen eerst voor een kwaliteitscontrole moeten worden 
aangeboden. Zo kun je je logistieke processen naar wens 
vormgeven”, aldus Van den Berg.

Van registratie naar controle en beheersing
Een andere WMS-leverancier, Boltrics, verwoordt het in 
zijn folder over 3PL Dynamics als volgt: van registratie 
naar controle en beheersing. Boltrics kiest duidelijk voor 

een totaaloplossing die modulair is 
opgebouwd. Daardoor zijn WMS, TMS 
en Freight Forwarding-software in één 
softwareoplossing af te nemen, maar 
ook afzonderlijk. Zo hoeven er geen 
koppelingen te worden gemaakt tussen 
de diverse systemen en worden de data 
éénmalig vastgelegd en bijgehouden in 
één platform.
“Wij bieden een standaardoplossing, 
specifiek voor logistiek dienstverleners 
of verladers”, zegt marketingmanager 
Daphne Tollenaar van Boltrics. “De 
ervaring leert ons dat de implementatie 
van maatwerk langdurig, kostbaar en 
moeilijk te onderhouden is. Binnen 
een mum van tijd is de software 
verouderd. Daarom liep menigeen 
achter op de actuele ontwikkelingen 
in de markt. Dat is ook een van de 
belangrijkste redenen waarom steeds 
meer logistiek dienstverleners kiezen 
voor een branchestandaard. Ons 
platform draait op Microsoft Dynamics 
365 Business Central waarmee we 
de nieuwste technologieën zoals IoT, 
machine learning en AI continu naar 
onze klanten brengen en het systeem 
bijvoorbeeld de meest efficiënte 
pickroutes proactief voorstelt, waardoor 
lege ritten worden voorkomen. En 
het is ook mogelijk dat transporteurs 
zelf een tijdslot reserveren via een 
online portal om files voor het dock te 
vermijden.”

NeWCold: het geMAk VAN WebSerViCeS
NewCold, dat de opslag verzorgt van diepvries- en koelproducten in acht landen, is 
overgeschakeld naar het modernste WMS-pakket van CORAX. Het warehouse had behoefte aan 
het realtime uitwisselen van logistieke data met haar Yard Management Systeem (YMC) en het 
TMS. Dat kon niet met het vorige WMS van dezelfde leverancier. 
Marcel de Leeuw, manager logistic service bij NewCold, legt uit: “We willen een WMS met een 
open IT-architectuur en gebaseerd op webservices. Op die manier kunnen we heel snel en flexibel 
nieuwe opties aanmaken, zoals het regelen van een tijdelijk magazijn voor een klant die snel 
ergens voorraad moet neerleggen, omdat bijvoorbeeld de nieuwbouw van het definitieve magazijn 
vertraging heeft opgelopen. Vroeger moesten we een stuk hardware bouwen en software 
installeren. Dat was veel tijdrovender en duurder.”
Een mooie, maar noodzakelijke bijkomstigheid bij de modernisering van het WMS is dat het 
personeelstekort minder wordt gevoeld. Het gebruik van de nieuwe generatie systemen is zo 
makkelijk dat je geen speciale opleiding nodig hebt. “In feite word je automatisch door een wizard 
heengeleid. Dat heeft iedereen binnen een uur onder de knie. Leren werken met ons oude WMS 
duurde enkele maanden.”

Het nieuwe WMS van 
Nic.Oud kan heel snel 
de juiste verpakking 
voor een product 
bepalen.
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Specifieke configuraties met big data 
Davanti Warehousing is met CORAX 
duidelijk geënt op de zogenaamde 
Best of Breed-oplossing met allerlei 
API-koppelingen naar andere 
systemen zoals ERP en TMS. De 
WMS-leverancier is wat de mobiele 
device betreft volledig overgeschakeld 
naar het iOS of Android-platform, 
afhankelijk waar de devices van de 
klant op draaien. Software development 
manager Robert van Rijn gelooft 
heilig in de specifieke kracht van elk 
bedrijfsprocessysteem: “Flows van 
productieruns horen mijn inziens niet 
thuis in een WMS, daar is Enterprise 
Resource Planning veel beter in. 
Gebruikers van CORAX worden niet 
belast met overbodige functionaliteiten, 
maar kunnen keuzes maken uit 
bepaalde modules.”
Met behulp van big data worden 
specifieke configuraties automatisch 
in het WMS gegenereerd met behulp 
van online bibliotheken. AR-devices 
bijvoorbeeld leveren een bijdrage 
aan het verzamelen van allerlei data 
omtrent orderpicking, consolidatie of 
opslagmethodes. Van Rijn: “Daarmee 
kun je een klant in het WMS met een 
Microsoft HoloLens virtueel door een 
magazijn laten lopen en een pallet 
van zijn voorraad naar voren laten 
schuiven in een virtuele 3D-omgeving.” 
Volgens Van Rijn zorgen big data 
en automatisering van de data-
uitwisseling ervoor dat er minder 
personeel nodig is om het WMS aan te 
sturen. Fijn om te weten in een tijdperk 
waarin het personeelstekort nijpend 
is. WMS-expert Koenders: “Bovendien 
gaat het opleidingsniveau er steeds 

minder toe doen bij het opereren met een WMS. Door 
backoffice-processen verregaand te automatiseren kan er 
vijftien à twintig procent op het personeel worden bespaard.”
Een andere trend is dat het WMS steeds meer in de cloud 
of via een webapplicatie draait en dus steeds minder 
standalone on site met statische terminals. Gebruikers van 
CORAX en 3PL Dynamics van Boltrics hebben alleen een 
laptop of smartphone nodig met een 4G-verbinding. Stroom 
is niet eens vereist. Klanten krijgen toegang via online 
dashboards waarin ze een eigen omgeving hebben om real-
time de orderverwerking en opslagdata te tracen en hun 
orders kunnen boeken of muteren. 
Boltrics maakt daarbij ook nog gebruik van een app-platform 
voor de gebruikers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld via hun 
smartphone of tablet producten scannen of bij de inbound 
schade melden aan een product of verpakking. 
Opvallend is dat het WMS veel sneller en efficiënter dan 
vroeger wordt geïmplementeerd in een organisatie met 
behulp van standaard templates of de agile & scrum 
methode. Daarbij wordt de gebruiker in een kort tijdsbestek 
wegwijs gemaakt in een deelproces van het WMS en vindt 
een deeloplevering plaats. In feite vindt de implementatie 
dus stapsgewijs plaats. De ervaring leert dat deze 
methode sneller en efficiënter werkt dan de traditionele 
watervalmethode. Koenders: “Door het parallel uitvoeren 
van delen van de implementatie -bijvoorbeeld design en 
prototyping - gaat het proces sneller en efficiënter.” n

Jeroen van den Berg: “Je kunt niet meer 
gokken dat je genoeg voorraad hebt.”
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