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streerd of de goederen op tijd beschikbaar zijn voor de or-
derpickers. Aan de uitgaande kant wordt gecheckt of de
zending compleet is en of de spullen verpakt zijn volgens de
eisen van de klant. Ook de productiviteit wordt gemeten.
“Het aantal picks per dag, per ploeg en per persoon: dage-
lijks wordt dit gerapporteerd”, weet Kuneman. 
“Nog belangrijker is het aantal picks per zone. In Venlo lig-
gen printers waarvan de levenscyclus minder dan een half
jaar is. En dan heb je nog te maken met een startup-, piek-
en uitloopfase. Erg belangrijk is dat de snellopers op de goe-
de plek liggen. Ik heb liever twee man op kantoor die dit in
de gaten houden dan tien extra orderpickers op de maga-
zijnvloer”, stelt Kuneman, die in het hoogseizoen 560 men-
sen heeft rondlopen.

TWEE DATABASES
In feite zijn alle gegevens beschikbaar die voor een ware-
house manager van belang zijn. In een WMS wordt bijna al-
les vastgelegd: elke ontvangst, elke pickopdracht, elke ver-
plaatsing. Dat geldt zeker voor magazijnen waar met
RF-scanning wordt gewerkt. Omdat na elke afzonderlijke
handeling wordt gescand, zijn er veel meer contactmomen-
ten met het WMS dan in een ‘papieren’ magazijn. Daar
wordt alleen maar vastgelegd wanneer de picklijst is uitge-
reikt en wanneer de picklijst is ingeleverd. Als bovendien
elke magazijnmedewerker zijn eigen inlogcode krijgt, is
exact te achterhalen wat iedereen heeft gedaan.
De vraag is echter hoe je de informatie uit de database van
het WMS krijgt. “In principe doet een WMS niets met deze
informatie. Een WMS is bedoeld om processen aan te stu-
ren, niet om grote hoeveelheden data te analyseren”, stelt
Van den Berg. Veel pakketten werken daarom met gespecia-
liseerde managementinformatiesystemen, zoals Crystal
Reports, Business Object of Cognos. 
Van den Elsen kent systemen die twee databases in de lucht
houden. Eén database wordt gebruikt voor de lopende ope-

Hoe groter het magazijn, 
hoe meer informatie

een en ander te perfectioneren”, aldus Delmee.
Heel anders is het bij Geodis Vitesse. In het dc in Venlo wor-
den de prestaties uitvoerig gemeten. “Dat is de enige manier
om onze logistieke expertise uit te breiden en de perfor-
mance te verbeteren”, zegt site manager Arjen Kuneman van
de logistiek dienstverlener.
Het meten begint al bij de goederenontvangst. Van elke leve-
rancier wordt onder meer bijgehouden hoe vaak hij op tijd
is en of de documentatie in orde is. Vervolgens wordt geregi-
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Elk jaar vraagt Transport+Opslag zo’n

300 logistiek managers naar hun wensen

op het gebied van magazijnsoftware. Dit

jaar is ook het onderwerp managemen-

tinformatie aan de orde gesteld. 

Uit de resultaten kunnen twee conclusies

worden getrokken:

" Hoe groter het bedrijf, hoe groter de

behoefte aan managementinformatie.

Dat is logisch, want als de operatie com-

plexer wordt, groeit de behoefte aan in-

formatie om het werk in goede banen te

leiden.

" Logistiek dienstverleners vinden ma-

nagementinformatie belangrijker dan

groothandels en productiebedrijven. Ook

dat is logisch, want voor deze branche is

logistiek kernactiviteit nummer één. Bo-

vendien willen opdrachtgevers steeds

meer inzicht in de prestaties van hun lo-

gistiek dienstverlener.

Is een WMS belangrijk voor het verkrijgen van management informatie?

Is een WMS belangrijk voor de informatievoorziening naar de klanten?
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