
Rob Heijnen

Waarom u nu uw magazijn wilt digitaliseren



Exact Insights

uitdagingen deze uitdagingen aangaan
Waarom nu? Gezamenlijk

Processen en oplossingen

Sturen op data Foutloos door digitalisering
Exact WMS

Exact voor Groothandel & Productie MRP
Altijd de juiste artikelen



Uitdagingen in
productie & logistiek

Waarom nu?



Gezamenlijk de uitdaging 
aangaan!
- Inzicht en grip
- Juiste voorraad op juiste 

moment
- Efficiëntie in proces



Het proces

CRM, offertes & orders
Sales & Marketing

Stuklijstbeheer

Aankoop & Planning

Magazijn
Voorraadbeheer & WMS,
Intercompany logistiek

Productie

Leveren

Service & Inzicht

CAD/PDM – integratie
Calculatie 

MRP, Bestellingen
Ontvangsten
WMS

Order calculatie 
Productie planning 
Shop floor control 
WMS

Kwaliteitsmanagement, WMS 
Track & Trace, facturatie

Service management
Nacalculatie
Cockpits / dashboards
Automatische signalen

Boekhouding, consolidatie, in meerdere landen

HRM, Salaris & BPM



Sturen op relevante en correcte data
Inzicht en Grip



Volledig inzicht!

Sturen op basis van de juiste data
+ Order
+ Voorraad
+ Klanten

Signaleringen op cruciale momenten. 
Precies op tijd.



Exact Insights

Selectie

Groen: - geselecteerd
Grijs: niet relevant

Wit: relevant

Selectie zichtbaar en 
aanpasbaar



Data analyseren



Verkoop analyseren



Verkoop analyseren



Quooker

Dankzij Exact 
Insights
kunnen we 
altijd direct 
uit voorraad 
leveren”



Altijd de juiste artikelen



Altijd de juiste artikelen

- Wat is beschikbaar en wanneer?
- Reducering van deelleveringen
- Altijd voldoende op voorraad voor 

productieorders



Inzicht in voorraadknelpunten



Besteladvies gegenereerd. 
Handmatig aan te passen





Vero Sweet Presents.

Door MRP zien we 
direct wanneer 
we kunnen 
leveren”



Foutloos door digitalisering



Foutloos door digitalisering

Inbound Magazijn Outbound
• Ontvangsten

• Cross-dock

• Tellingen en verplaatsingen

• Productie uitgiften
en - ontvangsten

• SKU management

• Orders picken en leveren

• EDI - SSCC



Magazijnwerker ziet 
eenvoudig zijn 

werkzaamheden



Selecteer eenvoudig de order



Alumat Zeeman

De snelheid, 
service aan onze 
klanten is nog 
verder verbeterd 
en de kans op 
fouten bijna nul” 



Gezamenlijk de uitdaging 
aangaan!
- Inzicht en grip
- Juiste voorraad op juiste 

moment
- Efficiëntie in proces



Dank u
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