
Woensdag 5 apr i l  2006 Congrescentrum De Reehorst  in  Ede

11e WMS-dag 2006

De 11e WMS-dag biedt u:
• Inzicht in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van WMS 

• Praktijkervaringen van collega’s

• Een totaaloverzicht van standaard WMS-pakketten

• Presentaties van vooraanstaande leveranciers

• Interactieve workshops met actuele thema’s

De 11e WMS-dag geeft u antwoord op o.a. de volgende vragen:
• Kan een WMS ook uw magazijn efficiënter maken?

• Hoe kiest u uit het brede aanbod het pakket dat bij uw organisatie past?

• Verdient de aanschaf van een WMS zichzelf terug?

• Hoe voorkomt u ellenlange implementatietrajecten?

• Welke IT-trends komt u in het magazijn tegen?

• Hoe integreert u voicepicking of RFID met WMS?

• Wat kunt u aan sturingsinformatie uit WMS halen?

Frans Miggelbrink zorgt 
als logistiek manager 
van deze dag voor 
de juiste route

In samenwerking met:
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I N S C H R I J F F O R M U L I E R

Ja, ik schrijf mij in voor de 11e WMS-dag 2006 op 5 april 2006 in De Reehorst in Ede
q  Ik werk bij een zakelijk dienstverlener en betaal e 495,- per persoon (excl. BTW).
q Ik werk bij een voorraadhoudend bedrijf of logistiek dienstverlener en betaal e 295,- per persoon (excl. BTW).
q  Ik ben abonnee van q Transport + Opslag  q Logistiek en ontvang e 45,- korting* per persoon (excl. BTW) op 

betreffende deelnameprijs.
q Ik neem een collega mee. Deze krijgt 25% korting* per persoon (excl. BTW) op betreffende deelnameprijs.
   * Niet geldig in combinatie met andere kortingen van Elsevier Congressen

Abonneenummer : 

Naam en voorletter(s)     :  M/V

Functie   : 

Keuze workshop  : q A    q B    q C    q D    q E    q F  (maximaal 1 aankruisen)

Aanmelding collega        :  M/V

Functie collega  : 

Keuze workshop  : q A    q B    q C    q D    q E    q F  (maximaal 1 aankruisen)

Organisatie/bedrijf : 

Aantal werknemers : q 1– 4  q 5-9  q 10-19 q 20-49        

    q 50-99 q 100-249 q 250-499 q >500

Afdeling/kamernummer : 

Branche   : 

Postbus   : 

Postcode en plaats :

Telefoon en fax  : 

E-mailadres  : 

q  Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en diensten van 
door Reed Business Information bv zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

q  Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over producten en diensten van 
Reed Business Information bv

Handtekening  : 

INSCHRIJVEN
Fax: 070 - 324 13 66     Of in envelop, zonder postzegel, zenden aan:
Tel: 070 - 441 57 95     Elsevier Congressen
Internet: www.wmsdag.nl    Antwoordnummer 93061
       2509 VB Den Haag
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk geannuleerd worden. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de WMS-
dag brengen wij een bedrag van e 75,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken 
voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving 
gebruikmaken.

De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed Business 

Information bv (waar Elsevier Congressen onderdeel van is) en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u 

een briefje naar Reed Business Information bv, afdeling CAB, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem of belt u naar 0314 - 35 83 58.
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WAT KAN WMS VOOR U BETEKENEN?

Na tien jaar WMS-dag blijkt dat informatie- en 

communicatietechnologie niet meer is weg te  

denken in een modern magazijn. Hedendaagse  

Warehouse Management Systemen (WMS) zorgen 

niet alleen voor een nagenoeg foutloze voorraad- 

administratie, maar bieden ook mogelijkheden 

om de processen in het magazijn te optimaliseren. 

Dit leidt tot lagere kosten, kortere doorlooptijden,  

minder fouten en lagere voorraden.

Als u echt vooruit wilt met uw magazijn, is WMS 
onontbeerlijk.

Op deze 11e WMS-dag wordt u bijgepraat over de 
bestaande technologieën, maar vooral ook over de 
technologieën van de toekomst. Spraakherkenning, 
Radio Frequency Identification (RFID) en software agents 
zijn ontwikkelingen waardoor de processen in veel 
magazijnen radicaal zullen veranderen.

Welke mogelijkheden bieden technologieën van 
de toekomst u?

De tijd heeft ons echter ook geleerd dat het selecteren, 
implementeren en daadwerkelijk gebruiken van een 
WMS-pakket nog altijd kopzorgen oplevert. Er zijn 
tientallen pakketten op de markt verkrijgbaar. 
Elk pakket heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en 
elke leverancier is weer gespecialiseerd in een andere 
bedrijfstak. 

Hoe kiest u nu het juiste pakket voor uw magazijn?

Als u eenmaal een pakket heeft aangeschaft, wacht u nog 
een flinke klus: de implementatie. Hoe zorgt u ervoor dat 
u alles uit het pakket haalt wat erin zit? Hoe voorkomt u 
dat de implementatie wat tijd en kosten betreft uit de 
klauwen loopt? En hoe krijgt u uw medewerkers zover dat 
ze enthousiast met het systeem aan de slag gaan?

Wanneer het pakket eenmaal in gebruik is, blijkt in de 
dagelijkse praktijk dat bepaalde problemen toch beter op 
een andere manier opgelost hadden kunnen worden. 
Hoe gaat u daar mee om? Uw bedrijf en de markt waarin 
u opereert zijn voortdurend in beweging. 
Dat betekent dat u ook het pakket voortdurend moet 
aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Kortom: met een WMS bent u nooit klaar!

P R O G R A M M A EXPOSANTEN 11e WMS-DAG 2006:
De hele dag staan adviseurs en leveranciers van 
softwarepakketten voor magazijnbeheer voor u 
klaar om uw specifieke vragen te beantwoorden. 
Tijdens de parallelsessies presenteren zij in 
afzonderlijke zalen hun systemen.

Reeds aangemeld zijn: 
CAL Consult B.V.
Centric 
Consafe Logistics
Egemin N.V.
Fujitsu Services
IMCC
Interchain B.V.
Inther Logistics Engineering
Logifact Group B.V.
Manhattan Associates

Bestemd voor
De WMS-dag is bestemd voor iedereen die magazijn-
processen wil optimaliseren met een ondersteunend 
pakket.

Deelnameprijs
De kosten voor deelname aan de 11e WMS-dag 
bedragen voor zakelijk dienstverleners e 495,- per 
persoon (excl. BTW). De prijs voor voorraadhoudende 
bedrijven en logistiek dienstverleners bedraagt e 295,- 
per persoon (excl. BTW). 
Abonnees van Logistiek en Transport + Opslag 
ontvangen e 45,- korting* per persoon (excl. BTW). 
Meekomende collega’s ontvangen 25% korting* 
per persoon (excl. BTW) op betreffende deelnameprijs. 
Te voldoen binnen twee weken na ontvangst van onze 
factuur.
*  Uw collega(‘s) heeft recht op de abonneekorting óf de collegakorting.  

En niet geldig in combinatie met andere kortingen van Elsevier Congressen.

Inschrijven
Telefonisch (070 – 441 57 95) of door het inschrijf-
formulier op te sturen of te faxen (070 – 324 13 66). 
U kunt zich tevens inschrijven via www.wmsdag.nl

Informatie
Inhoudelijk: 
Fréderique van de Poll, congresontwikkelaar 
Frederique.van.de.Poll@reedbusiness.nl

Organisatorisch: 
Renate Monté, projectassistente, tel. 070 – 441 57 13, 
Renate.Monte-Meester@reedbusiness.nl
Brochureaanvraag en algemene informatie: 
tel. 070 – 441 57 95.
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Workshops
 
A.  De selectie en implementatie van WMS door 

Wolters-Noordhoff
De aanschaf van een WMS moet een weloverwogen 
keuze te zijn. Voordat u tot implementatie overgaat, is 
het belangrijk om alles nog eens op een rijtje te zetten en 
tegelijk met de implementatie het proces zoveel mogelijk te 
optimaliseren. Wolters-Noordhoff vertelt over hun aanpak.  
Ari Dijkstra, Wolters-Noordhoff, Groningen

B. Geïntegreerd RFID bij Sony Europe
Veel magazijnen experimenteren met RFID-technologie. 
Wat zijn de mogelijkheden van deze technologie in het 
magazijn? Sony vertelt over de resultaten van hun RFID-
pilot in het dc in Tilburg.
Wolfgang Schoenfeld, Sony Europe, Tilburg

C. WMS ‘live binnen drie weken’ door G.Snel
Implementatie in drie weken
Niet elke implementatie hoeft maanden- of soms zelfs 
jarenlang te duren. Logistiek dienstverlener G.Snel deed 
het in drie weken. Peter de Vries vertelt hoe zij het project 
hebben aangepakt.
Peter K.D. de Vries, G.Snel, Woerden

D. Selectie van WMS door VeldhovenGroup
De markt telt tientallen aanbieders van WMS-pakketten. 
Hoe wordt u wegwijs in het totale aanbod en hoe kiest u 
het juiste systeem? VeldhovenGroup vertelt welke aanpak 
zij hebben gehanteerd en welke argumenten voor hen 
doorslaggevend waren.
Anneke Magendans, Veldhoven Group, Amsterdam

E. Voicepicking en WMS door Hans Textiel
Spraaktechnologie wordt al jarenlang in magazijnen toe-
gepast, maar is afgelopen jaar pas echt doorgebroken in 
Nederland. Hoe werkt spraakherkenning precies? En wat 
voor gevolgen heeft deze technologie voor uw WMS? 
Marco van Uden, Hans Textiel, Ridderkerk

F.  WMS voor logistieke dienstverleners door  
Versteijnen Logistics

Wie eenmaal een passend WMS heeft gekozen, wacht nog 
een flinke klus: de implementatie. Hoe zorg je ervoor dat 
zo’n enorm project volgens planning verloopt? Versteijnen 
vertelde vorig jaar hoe zij hun WMS hebben geselecteerd. 
Nu licht de logistiek dienstverlener toe hoe afgelopen jaar 
de implementatie is verlopen.
Andre Opendorp, Versteijnen Logistics, Tilburg

09.30  Ontvangst en registratie op de  
informatiemarkt

10.00 Welkom
  Stand van zaken in de WMS-markt. Korte update 

van de belangrijkste trends en ontwikkelingen
 Marcel te Lindert
 Hoofdredacteur Transport+Opslag

10.10 1e plenaire lezing
  Orderverzamelen: de uitdaging van het verleden 

en de toekomst
 Dr. Iris F.A. Vis
 Universitair hoofddocent Logistiek
 Vrije Universiteit Amsterdam
  
11.00 2e plenaire lezing
   WMS in een semi-automatisch magazijn
 Bram Hage
 Algemeen directeur
 Partner Logistics Europe, Duiven
 
  In Duiven heeft logistiek dienstverlener Partner  

Logistics een nieuw dc gebouwd met een mini-
load-systeem, man-up kranen en reachtrucks.  
Dat alles wordt aangestuurd met één WMS.  
Bram Hage vertelt hoe zijn bedrijf dit project heeft 
aangepakt, wat de resultaten zijn en welke lessen 
hij heeft geleerd.

11.30 Koffie-/theepauze op de informatiemarkt

11.55 Parallelsessies I
  Systeempresentaties van diverse vooraanstaande 

leveranciers
 1e ronde: 11.55 – 12.30
 2e ronde: 12.35 – 13.00

13.00 Lunch op de informatiemarkt

14.00 Workshops (A, B, C, D, E of F)
  Na een kort introductieverhaal kunt u aan de hand 

van dilemma’s uit de praktijk deelnemen aan een 
uitgebreide discussie met de spreker en uw  
collega’s. 

15.00 Koffie-/theepauze op de informatiemarkt

15.30 Parallelsessies II
  Systeempresentaties van diverse vooraanstaande 

leveranciers
 1e ronde: 15.30 – 15.55
 2e ronde: 16.05 – 16.30
 3e ronde: 16.40 – 17.05

17.05 Borrel op de informatiemarkt

Psion Teklogix B.V.
Qurius B.V.
RedPrairie NV/SA
Savoye Logistics/ a-SIS
SSA Global Nederland
SSI Schäfer B.V.
Symbol Technologies B.V.
Van Boxtel Software B.V.

WICS Solutions B.V.


