
GENERIX GROUP PRESENTEERT GCS WMS VOORJAAR 

2014, DE LAATSTE EDITIE VAN HAAR WAREHOUSE 

MANAGEMENT OPLOSSING 

Generix Group, uitgever van collaboratieve software voor retail, presenteert de 
voorjaarseditie 2014 van haar SaaS warehouse management oplossing, GCS WMS, die 
rekening houdt met nieuwe functionaliteiten voor e-logistics, traceerbaarheid en resource 

management. 

De uitdagingen van de supply chain, zoals uitgedrukt door onze klanten, begeleiden ons 
dagelijks in het ontwerp van onze SaaS GCS, Generix Collaborative Supply Chain. 

Om zich aan te passen aan e-commerce, de productiviteit te verbeteren, pooling 
faciliteiten op te zetten, samen te werken en zichtbaarheid van de flows te verbeteren, zijn 

ultra-effectieve sturings- en uitvoeringsoplossingen nodig. 

Daarom stelt Generix Group een volledig gamma van logistieke processen in twee delen: 
operational management (Supply Chain Execution), en de sturing van intra- en 
intercompany flows (Supply Chain Monitoring). 

  

  

GEBRUIKSKLARE LOGISTIEK DIE ZICH STEEDS 

BETER AANPAST 

Het nieuwe e-logistics pakket biedt: 

• New goods-in, opslag en picking speciaal voor het gedetailleerd picken in het kader van e-
commerce. 

• Verbindingen met gedetailleerde picking en tools, met name met mechanisatiemodules 

zoals die van onze partner, Boa Concept. De WMS plug & play connector is geoptimaliseerd 
en biedt een gezamenlijke, flexibele en innovatieve oplossing voor zelf instelbare 

mechanisatie van e-commerce logistiek. 
• Verbeterde functies voor verpakking: beheer van alle verpakkingsinstructies, 

alarmbevestiging, integratie van weegsystemen of automatische verpakking. 

Aan het e-logistics pakket is een nieuwe WMS module gekoppeld: intelligente planning. 
Het splitst orders op basis van meerdere criteria om ze te hergroeperen in soortgelijke 
verpakkingsopdrachten en toe te wijzen picking methoden die passen bij hun profiel. 

Planning is dus reactiever en beter getimed dan met een traditioneel systeem, waarbij 
orders real time worden verwerkt. 



  

EEN VERBETERDE 

TRACEERBAARHEIDSMODULE 

GCS WMS biedt een traceerbaarheidsmodule met verbeterde functionaliteiten: beheer van batches 

door voice picking, beheer van blockages en status tracking en beheer van bewegingen bij 

voorraadaanpassingen. 

  

VERBETER RESOURCE MANAGEMENT 

De Labour Management System module is gebundeld om alle functies voor de planning van 

medewerkers en apparatuur te bieden dankzij de automatische berekening van de 

overeenstemming tussen de lading en de beschikbare middelen in het magazijn. Door te 

anticiperen is het dus mogelijk om risicovolle situaties (waarschuwingen) te beheren en middelen 

beter te plaatsen in de lading. 

  

GEOPTIMALISEERD ORDER MANAGEMENT 

LOGISTICS 

GCS WMS beschikt over een systeem om de beschikbaarheid van de voorraad in de 

magazijnen van het netwerk te analyseren en orders toe te wijzen aan de meest 

geschikte picklocatie. In het geval van een gedeeltelijk tekort worden de 
bestellingen opgesplitst in verschillende lijnen op verschillende sites en opnieuw 
gegroepeerd voor één enkele levering aan de klant. 

  

ANDERE NIEUWE FUNCTIES… 

• Perfectionering van het tijdzone management, nu uitgebreid naar het gehele 

GCS-gamma. 
• Uitgebreide vertaling: het volledige GCS-gamma is nu beschikbaar in het 

Russisch (inclusief juridische documenten) en de aanpassing in het Portugees 

voor Brazilië is voltooid. 
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