
Eenvoudig 
& efficiënt 
uw voorraad 
 beheren

Barcodescanning voor UNIT4 Multivers

Warehousemanagement met gemak



Stroomlijn uw voorraad

Eenvoudiger en  efficiënter magazijnbeheer dankzij 
barcode scanning. Veel magazijnen kunnen inmiddels niet 
meer zonder.
 
Barcodescanning zorgt voor meer snelheid in uw
magazijn en maakt het bovendien gemakkelijker om 
 taken slim te combineren. De belangrijkste voor delen  
zijn een hogere productiviteit, een kleiner aantal (pick)
fouten en daarmee een besparing van tijd en kosten.
 
Elke scan betekent namelijk een extra check. Doorgaans 
moeten orderpickers eerst het locatielabel scannen 
voordat ze een pick kunnen uitvoeren. Staan ze voor de 
verkeerde locatie, dan geeft de scanner een foutmelding 
zodat een pickfout al vroeg wordt ontdekt.
 
Barcodescanning leidt ook tot voordeel op uw  kantoor. 
Afgevinkte picklijsten hoeven bijvoorbeeld niet meer 
handmatig verwerkt te worden in uw UNIT4
Multivers administratie en dat is slechts één van de vele 
mogelijke toepassingen van barcodescanning. 

Benieuwd hoe het werkt? Neem contact met ons op voor 
een demonstratie bij u op kantoor, en ervaar het gemak 
en de vele voordelen.

Eenvoudiger en efficiënter 
magazijn beheer dankzij
barcodescanning

Orders verzamelen
Meld gecontroleerd uw magazijn
bonnen af door in uw magazijn 
verzamelde artikelen te scannen. 
Orders inclusief te leveren artikelen 
worden getoond op het scherm van de 
barcodescanner, waardoor fouten tot 
het verleden behoren en geprinte ma
gazijnbonnen niet langer nodig zijn.

Order invoeren
Loop met uw klant door uw magazijn 
of winkel en maak eenvoudig orders 
aan door artikelen te scannen. Na 
 bevestiging is uw order direct zicht
baar in Multivers.

Goederen ontvangen
Scan ontvangen artikelen om de 
voorraad in uw Multivers  administratie 
bij te werken en openstaande 
inkoop orders af te melden. Omdat 
de inkooporders inclusief nog te ont
vangen artikelen op het scherm van 
de bar codescanner getoond worden, 
kunt u de ontvangsten eenvoudig 
controleren.

Goederen bestellen
Maak inkooporders voor één of 
meerdere leveranciers aan door te 
bestellen artikelen te scannen.

Voorraad controleren
Inventariseer uw voorraad door met 
behulp van één of meerdere barcode
scanners uw voorraad te tellen. 
Correctie voorraadmutaties worden 
automatisch aangemaakt in Multivers.

Voorraad muteren
Werk de voorraad van uw artikelen bij 
door deze te scannen en het mutatie 
aantal in te vullen.

Voorraad verplaatsen
Verplaats voorraad van uw artikelen 
tussen magazijnen door een artikel 
te scannen en het gewenste aantal in 
te vullen. 

Ontdek de mogelijkheden van 
 barcodescanning
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Macally Europe: 
“Barcode scanning voor UNIT4 
Multivers zorgt voor een  optimale 
voorraad administratie”

Macally Europe is een internationaal bedrijf dat 

Mac/PCapparatuur en accessoires voor de iPad, 

iPhone en iPod ontwerpt en produceert. 

Vanuit Nijmegen distribueren ze hun  producten 

over Europa, het MiddenOosten en Afrika. Voor 

haar financiële en logistieke administratie maakt 

Macally Europe gebruik van UNIT4 Multivers in 

 combinatie met  Bar codescanning voor UNIT4 

Multivers.

“Met ons productassortiment van zo’n 150 

 producten (grotendeels fastmovers), waarvan wij 

zelf het warehousemanagement en de distributie  

 verzorgen, kunnen wij niet zonder een betrouwbare 

barcodescanning oplossing. Maandelijks leveren 

wij  gemiddeld 50.000  producten uit, waarbij 

geen fouten gemaakt mogen worden. Sinds de 

 ingebruikname van Barcodescanning voor UNIT4 

Multivers klopt onze voorraadadministratie altijd  

en worden fouten bij goederenontvangsten en 

orderpicking  onmiddellijk gesignaleerd. Wij zijn  

zeer tevreden over deze oplossing en willen niet 

meer zonder.     ”                         

Elvis Kastawi,  

Purchasing & Logistics Manager  

van Macally Europe

De voordelen op een rij:
Efficiënt en probleemloos  orders  verzamelen, 
 orders invoeren,  goederen  ontvangen /  bestellen 
en  voorraad /  controleren / muteren / verplaatsen 
rechtstreeks vanuit uw magazijn of winkel
 
Draadloze communicatie over uw bestaande  WiFi 
netwerk of het mobiele netwerk (3G/GPRS)
 
Ondersteuning voor meerdere barcodescanners en 
meerdere gelijktijdige gebruikers
 
Instelbare functionaliteit en rechten per  gebruiker
 
Monitoring en fiatteringsmogelijkheden op uw PC 
met de Managersoftware
 
Nauwe integratie met Multivers dankzij de UNIT4 
Business Connector
 
Praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke  software, 
ontwikkelt met gerenommeerde UNIT4 Partners
 
Gebruiksvriendelijk voor iedere medewerker, 
 dankzij een moderne look & feel

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op voor  
een demonstratie bij u op kantoor!

Barcodescanning zorgt 
voor kortere  lever tijden, 
minder fouten en tevre
den klanten. 



Op eenvoudige wijze 
bedient u de software 
op uw barcodescanner.

In de Managersoftware 
ziet u in één oogopslag 
alle Multivers  mutaties 
en beheert u de  software.

Relevante details 
van bijvoorbeeld uw 
orders of artikelen 
worden  overzichtelijk 
weer gegeven op uw 
barcode scanner.

Managersoftware
Met de gebruiksvriendelijke Managersoftware 

kunt u vanaf uw computer de barcodescanners 

configureren en monitoren. Per gebruiker/ bar

codescanner kunnen specifieke rechten en voor

keuren worden ingesteld om de  software volledig 

af te stemmen op uw wensen. Ook zijn UNIT4 

Multivers mutaties, zoals  verzamelde orders, 

zichtbaar in overzichtelijke rapportages. U kunt 

ervoor kiezen om fiattering in te schakelen, zodat 

u volledige controle krijgt over welke mutaties 

direct in Multivers verwerkt worden en welke niet.

Motorola Mobile Computers
Barcodescanning voor UNIT4 Multivers is speciaal 

ontwikkeld voor stateoftheart Motorola Mobile 

Computers/barcodescanners met het Windows CE 

besturingssysteem. Kosteneffectieve mobiliteit 

en comfort voor gebruikers zijn gegarandeerd 

met deze robuuste ergonomische scanners. 

Bovendien zijn deze scanners altijd uitgerust met 

een keypad, kleuren touchscreen, WiFi of GPRS 

voor draadloze connectiviteit en worden alle 

huidige scantechnieken (CCD, laser, 2D imager) 

en barcodestandaarden ondersteund (o.a.  Code  

39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, GS1 Data

bar). Afhankelijk van uw toepassing kan gekozen 

worden uit verschillende modellen.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op voor  
een demonstratie bij u op kantoor!

Suppliance B.V.  |  Hoeveveld 810  |  6584 GG Molenhoek  |  0243880136  |  info@suppliance.nl  |  www.suppliance.nl
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze brochure. Genoemde (merk)namen zijn eigendom van de rechtmatige eigenaren en  dienen slechts ter verwijzing.


