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hebben via internet inzage in bijvoorbeeld de voorraadniveaus.
“In onderhandelingen met nieuwe opdrachtgevers is internet
verkoopargument nummer één”, stelt Delmee. 
Kuneman kreeg een half jaar geleden een nieuwe klant die maar
liefst elk uur de score op de KPI’s wilde hebben. “Dat hebben we
gelukkig nog kunnen tegenhouden. We verstrekken de KPI’s nu
op dagbasis.”"

Reacties: marcel.te.lindert@reedbusiness.nl

ratie. Van de gegevens daarin wordt een back-up gemaakt in
de tweede database, die alleen wordt gebruikt voor het ge-
nereren van managementinformatie. “Op die manier gaat
het genereren van rapporten niet ten koste van de snelheid
van het systeem”, legt Van den Elsen uit. 

PC-FREAK
In principe is het niet lastig om managementinformatie uit
een systeem te halen. “Zeker als het pakket volgens de Win-
dows-conventies werkt en er eenvoudige koppelingen naar
bijvoorbeeld Excel zijn. Anders moet je iets meer pc-freak
zijn om de informatie eruit te halen. En er zijn nog heel veel
mensen die dit niet zijn”, zegt Van den Elsen. 
Nadeel van de meeste systemen is dat je goed moet weten
welke informatie je wilt hebben, juist omdat er zo ontzet-
tend veel wordt geregistreerd. Er zijn systemen waarin stan-
daard rapportages zijn opgenomen, maar die sluiten niet al-
tijd goed aan bij de eigen processen. “Eigenlijk moet je al
een idee hebben waar in het magazijn iets mis is om de juis-
te informatie te zoeken. Het mooist is als het WMS je een be-
paalde kant opstuurt”, zegt Van den Berg. 
Geodis Vitesse gebruikt SAP voor de aansturing van het dc.
Kuneman is tevreden over dit systeem. “Het heeft een heel
open structuur. De informatie kan er heel gemakkelijk wor-
den uitgehaald en bijvoorbeeld in een spreadsheet worden
overgebracht. Daar hoef je geen whizzkid voor te zijn”, vindt
Kuneman.
Hellmann gebruikt het WMS van Interchain. Delmee “In
vrijwel alle systemen, die we hebben bekeken, zaten stan-
daard rapportages. Het voordeel van dit systeem is dat het
heel eenvoudig is om zelf ‘queries’ te maken. Op die manier
kunnen we bijvoorbeeld snel zien welke opdrachten nog
niet zijn afgerekend.”
Voor logistiek dienstverleners zoals Geodis Vitesse en Hel-
lmann is de informatie uit het WMS ook belangrijk in de re-
latie met opdrachtgevers. Zo’n dertig klanten van Hellmann

Standaard of zelf bouwen?
Er zijn grofweg twee methodes waarop een gebruiker managementinformatie uit een

WMS kan halen:

" Via de standaard rapportages die de leverancier heeft aangemaakt.

" Via een rapportage die door de gebruiker zelf is geprogrammeerd.

Beide methodes hebben voor- en nadelen. Het voordeel van standaard rapportages is

dat de gebruiker zelf geen ‘queries’ hoeft op te stellen. Het nadeel is dat de rapportages

soms niet exact aansluiten op de informatiebehoefte. Dat laatste is met het zelf

programmeren van rapportages te ondervangen. De gebruiker moet dan wel een zeke-

re handigheid met softwareprogramma’s hebben om ze eenvoudig te kunnen opstellen.

IPL Consultants en Fraunhofer IML hebben in hun WMS-onderzoek aan beide metho-

des aandacht besteed. Twee zaken vallen daarbij op:

" Leveranciers van ERP-pakketten met een WMS-module (Intentia, Oracle, People-

soft, SAP) bevatten relatief veel mogelijkheden om zelf rapportages samen te stellen.

" WMS-leveranciers, die zich richten op logistiek dienstverleners (Interchain DCS,

Transquest, CAL Consult, WICS Solutions), scoren laag en vallen vaak zelfs buiten 
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20 Peoplesoft       78

19 Intentia               78

18 Interchain          80

17 Inconso           81

16 Centric Locus    81

15 Atos Origin        84

14 Manhattan Ass. (WM)         88

13 Real Software    89

12 Cat Logic     90

11 Vanderlande 90

10 Fujitsu Services        93

  9 Ehrhardt + Partner        93

  8 Marc Global               94

  7 Hardis    97

  6 Robocom S.I.   97

  5 Redprairie    98

  4 SSA Global      99

  3 Manhattan Associates (PkMS)    99

  2 Qurius      99

  1 Oracle     100
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20 Vanderlande                88

19 Cat Logic       91

18 Logarithme            97

17 Profuse            99

16 Qurius            99

15 SAP             99

14 SSA Global           100

13 Robocom S.I.           100

12 Redprairie            100

11 Peoplesoft            100

10 Oracle            100

  9 Marc Global                         100

  8 Manhattan Ass. (WM)          100

  7 Manhattan Ass. (PkMS)       100

  6 Interchain            100

  5 Intentia            100

  4 Ehrhardt + Partner            100

  3 Centric Locus           100

  2 CAL Consult (CALwms400)  100

  1 Atos Origin            100

Welk WMS bevat de meeste
standaard rapportages?
(in procenten)

Met welk WMS kunt u het beste 
zelf rapportages aanmaken?
(in procenten)
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