Freshng: altijd goed

Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Goederenstroomcontrole
met Warehouse
Management System
“Het WMS is een
intelligent systeem
om verdieping te
geven aan het
logistieke proces,
gekoppeld aan het
commerciële beleid”

Met het Warehouse Management System beheert u alle
goederenbewegingen naar, in en uit uw loods of magazijn. Dit gebeurt
in de juiste, optimale planningsvolgorde.

Uw voordelen
•
•
•
•

Logistieke efficiency
Beter assortimentsbeheer
Betere customer service
Uitgebreide managementinformatie

De functionaliteit van het WMS is volledig geïntegreerd met de
standaardfunctionaliteit van Freshng. Hierdoor zijn alle wijzigingen van
gegevens elders in uw onderneming ook direct in de WMS module
beschikbaar.
Freshng is de afgelopen 30 jaar ontwikkeld in nauwe samenspraak met
de AGF-branche. Onze bewezen oplossing draagt bij aan de groei van
omzet en winst van haar gebruikers.

Een aantal functionaliteiten
Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich in
de afgelopen 30 jaar bewezen als
standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt bij
aan kostenbesparingen en aan de
groei van uw omzet en marge.
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• automatische toewijzing van loodstaken na registratie van de
inkooporder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diverse controlemogelijkheden bij ontvangst van de goederen
keuringen en keurrapporten
meerdere pallets koppelen aan één keurrapport
oprijden van goederen in de loods
automatische vaststelling orderpicktaken
logging van start- en eindtijd bij orderpicken en verladen
pallet locatie-aanduiding in de loods
barcodering per pallet
het kunnen muteren van palletkenmerken tijdens het lossen
verwerken van de wijzigingen van de mutaties
planning van ontvangsten
rollende voorraad overzichten
inzet van handterminals bij onder meer lossen, orderpicken,
afleveren, oprijden en scannen en omnummeren van pallets

• mixpallets opsplitsten in meerdere pallets
• plaatsing van de pallets in de loods
• klaarzetten van verkooporders (mbv voorraadlocaties en
doellocaties)
• afleveren van de verkooporders
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