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King WMS Magazijnontvangsten

Voordelen

In je magazijn zijn ontvangsten van

kans op het maken van fouten klein.

ü

Voorraden altijd inzichtelijk en up-to-date;

leveranciers, inruimen op locatie en

Doordat de app synchroniseert met je

ü

Eenvoudig ontvangen artikelen scannen met de handscanner;

verplaatsingen van voorraad aan de orde

King-administratie is je voorraad altijd

ü

Binnengekomen artikelen matchen met bestelde artikelen;

van de dag. Deze processen kunnen

inzichtelijk en kloppend. De app werkt heel

ü

Partijnummers van ontvangen artikelen registreren;

behoorlijk tijdrovend en foutgevoelig

eenvoudig. Een medewerker selecteert

ü

Nauwkeurige controle;

zijn. Met WMS Magazijnontvangsten

eerst in de handscanner het magazijn en

ü

Snel, efficiënt en minder fouten;

automatiseer je dit proces en kun je

de bestelling waarop de levering betrekking

ü

Directe koppeling met je King-administratie;

ontvangen voorraad snel en efficiënt

heeft. Hij registreert de binnengekomen

ü

Door iedereen eenvoudig te gebruiken.

inboeken. Pakbonnen handmatig invoeren

artikelen door de artikelen te scannen,

is voorgoed verleden tijd. Dankzij WMS

het aantal in te voeren en een locatie toe

Magazijnontvangsten met ingebouwde

te kennen. En komt hij tussendoor een

controles zijn fouten vrijwel uitgesloten en

artikel tegen op de verkeerde plaats?

is je voorraad altijd op orde. Automatiseer

Dan verplaatst hij dat artikel direct naar

je magazijn eenvoudig met WMS

de juiste locatie. Zodra alle artikelen

ü

Inboeken van artikelen;

Magazijnontvangsten en je hebt continu de

zijn ingevoerd en verwerkt worden deze

ü

Kiezen van de in te boeken bestelling;

actuele voorraadinformatie bij de hand.

geregistreerd in je King administratie. Zo is

ü

Bijwerken van de voorraad per magazijn;

je voorraad altijd up-to-date.

ü

Detecteren van niet bestelde artikelen;

VOORRAAD DIRECT 		

ü

Registreren van partijnummers van artikelen;

UP-TO-DATE

ü

Aangeven op welke locatie je de artikelen plaatst;

Met WMS Magazijnontvangsten kan je

ü

Afdrukken van etiketten voor de ontvangen artikelen;

efficiënt en snel voorraad inboeken. Door

ü

Verplaatsen van artikelen van de ene locatie naar de andere.

Functionaliteiten

het automatisch
inboeken bespaar je tijd en is de
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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.

DOWNLOAD DE APP DIRECT
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CONTACT
verkoop@kingsoftware.nl
088 - 0335320

www.kingsoftware.nl

Op de producten van KING Software zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op kingsoftware.nl/av

