Warehouse management systeem

Standaard WMS software voor uw unieke
logistieke processen
Warpspeed WMS is een zeer flexibel warehouse management systeem waardoor u volledige vrijheid kunt krijgen
over uw logistieke processen. De unieke process designer binnen Warpspeed WMS werkt als een “logistieke visio”
en zorgt ervoor dat u met standaard software enorm flexibel bent. Hierdoor heeft u de mogelijkheid uw unieke
logistieke processen zonder maatwerk in te richten.
Verhoog uw leverbetrouwbaarheid, verminder fouten in leveringen en krijg grip op uw voorraden, zodat u echt
kunt verkopen wat u op voorraad heeft. Creëer toekomstbestendige oplossingen met Warpspeed WMS.
Al onze implementaties worden op basis van een vooraf uitgevoerde blueprint geleverd, wij leveren wat u nodig
heeft, vooraf bepaald en afgestemd met een duidelijke kostenberekening.

Uw logistieke processen inrichten

Cloud or not to cloud?

Warpspeed WMS maakt gebruik van een
business process engine. Deze “logistieke
visio” binnen Warpspeed WMS zorgt voor
een naadloze werking van uw logistieke
processen, zonder dat er maatwerk in de
software nodig is.

Warpspeed kan worden aangeboden vanuit
de cloud of vanuit een private cloud bij u op
locatie, hierdoor hoeft er geen software meer
geïnstalleerd te worden bij de gebruiker.
De software werkt naadloos samen met
uw administratie en communiceert ook
met andere systemen zoals TMS- en ERPsystemen.

HTML5 User Interface

Locatiebeheer op alle niveaus

Warpspeed WMS is ontwikkeld op basis
van HTML5 en werkt altijd vanuit uw
browser. Door het professionele ontwerp
is de gebruiksvriendelijkheid enorm.
Gebruikers zijn in staat schermen naar
eigen voorkeur in te richten.

Warpspeed WMS werkt met flexibel in
te richten localities. Dit zijn (virtuele)
voorraadlocaties binnen uw eigen bedrijf, bij
klanten, toeleveranciers of logistieke partners.
Bij deze localities kunt u op ieder niveau
business rules vastleggen.
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Warpspeed is verkrijgbaar in verschillende pakketten

Wholesale
Warpspeed Wholesale is
gebaseerd op een standaard
template voor groothandels.
Door deze template is het
implementatieproces vastomlijnd
en kan Warpspeed WMS snel
ingezet worden binnen uw
organisatie. Met een duidelijk
implementatieplan begeleiden
onze consultants uw organisatie
en richten Warpspeed WMS
samen met u in.
Onbeperkt aantal gebruikers
Upgrade mogelijk

Enterprise
Warpspeed Enterprise is bedoeld
voor bedrijven die behoefte
hebben aan ultieme flexibiliteit.
Uw unieke logistieke processen
worden in de process designer
samen met consultants ingericht.
U heeft zelf de mogelijkheid
processen te wijzigen of nieuwe
processen in te richten. Deze
Enterprise versie biedt ook
ondersteuning voor productie.
Onbeperkt aantal gebruikers
Ondersteuning voor productie
Process Designer beschikbaar

Ultimate
Met Warpspeed Ultimate voor
grotere bedrijven is het mogelijk
een uitgebreide koppeling op
maat te realiseren. Ook een
trainingsprogramma specifiek
voor uw bedrijf behoort tot de
mogelijkheden.

Onbeperkt aantal gebruikers
Multi company
Specifiek trainingsprogramma
Maatwerk koppeling
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