Plus
The next generation WMS
WarpSpeed Plus
Met WarpSpeed Warehouse Management Systeem
(WMS) biedt Optimizers een ongekend flexibel WMS
waarbij u volledige vrijheid krijgt over uw logistieke
processen.
Met WarpSpeed kunt u uw supply chain optimaliseren.
Daarmee verlegt u de logistieke grenzen en maakt
u haalbaar wat tot nu toe binnen WMS oplossingen
onmogelijk was.





Productie WMS
Voor productiebedrijven ondersteunt
WarpSpeed WMS productie orders,
waarbij u alle logistieke activiteiten die
rond een productie order aanwezig zijn
kunt afhandelen. Backflushing, afroepen
van voorraad, verbruik en gereed melden
kunnen met een scanner worden
afgehandeld. U kunt gebruik maken van
dynamische productiezones binnen
WarpSpeed WMS.
Configureer gebruikers schermen en
velden
WarpSpeed is niet alleen flexibel qua
processen, maar ook qua gebruikers
interface. U bepaalt welke velden in de
schermen gebruikt kunnen worden.
Daarnaast kunt u zelf velden toevoegen en
labels wijzigen.

WarpSpeed Plus geeft u de mogelijkheid zelf uw business
rules te beheren zonder de complexiteit van het beheer
van logistieke processen.
WarpSpeed Plus is bedoeld voor bedrijven die
voornamelijk gebruik maken van gestandaardiseerde
logistieke processen, maar toch dat beetje extra nodig
hebben.



Locatiebeheer op alle niveaus
WarpSpeed werkt met zogenaamde
localities, virtuele voorraadlocaties binnen
je eigen bedrijf, bij klanten, toeleveranciers
of logistieke partners, waarvoor u op
verschillende niveaus business rules
kunt vastleggen. Ook VMI behoort tot de
mogelijkheden, omdat WarpSpeed nooit het
zicht verliest op (externe) voorraad.

Spotlight zoek functionaliteit



Met de spotlight zoek functionaliteit
kunt u razendsnel voorraad, historische
transacties en localities doorzoeken binnen
WarpSpeed WMS. Hierbij kunt u gebruik
maken van alle gegevens zoals bijvoorbeeld
artikelnummers en lotnummers.
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Waarom WarpSpeed WMS?
Waarom lopen onze klanten met deze innovatie
weg?
De user interface van WarpSpeed wordt als inventief
beschouwd en werkt volledig in een browser.
WarpSpeed kent een interactief design, waarbij
een gebruiker schermen gelijktijdig kan openen en
razendsnel de benodigde data kan benaderen.
Wat levert het u op?
WarpSpeed klanten werken in complexe logistieke
omgevingen met een standaard WMS oplossing. Zij
zijn in staat logistiek maatwerk voor hun klanten aan te

bieden. Het levert een sluitende voorraad administratie
die breder kan zijn dan alleen de economische voorraad,
waarbij u meerdere administraties kan koppelen aan 1
voorraad administratie.
Hoe breed is de innovatie inzetbaar?
Het WarpSpeed WMS is webbased en kan zowel in de
cloud als in een private cloud worden aangeboden. De
software werkt naadloos samen met uw administratie.
Zowel handels- als productielogistiek wordt hierbij
ondersteund.

Integratie met uw administratie
Vraag naar de mogelijkheden

İİ Koppelen aan meerdere administraties.
İİ Ondersteuning voor Public Warehousing.
İİ Locatiebeheer op alle niveaus, waardoor

voorraadbeheer buiten economische voorraad
mogelijk wordt.

İİ Gebruik in- en uitgaande business rules op alle

locatie niveaus.
İİ Ondersteuning voor productie.
İİ Beheer zelf uw business rules voor klant-specifieke

of artikel-specifieke voorraadstromen.
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