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Logistiek is een cruciaal om 
concurrerend te blijven en draagt 
op essentiële wijze bij aan zowel 
de prestaties als het merkima-
go. Om de productiviteit en het 
serviceniveau  van het magazijn 
te verhogen, kiezen velen, naast 
hun transportbudget, voor een 
WMS (Warehouse Management 
System) en een TMS (Transport 
Management System) om lo-
gistieke stromen aan te sturen, 
van ontvangst tot verzending 
van goederen en om uitgebreid 
controle te houden op de  acti-
viteiten.
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INTRODUCTIE Ook al zitten ze op verschillende 
niveaus van ontwikkeling, WMS- 
en TMS-oplossingen vormen 
een strategische uitdaging voor 
bedrijven. Dit soort projecten 
vergen een aanzienlijke inves-
tering in zowel financiën als in 
tijd en er moet dus een gega-
randeerde ROI zijn. Bij Savoye 
hebben we gemerkt dat klanten 
vaak selecteren op criteria die 
te maken hebben met produc-
tkenmerken, de kenmerken van 
de onderzochte oplossingen en 
de ervaring en grootte van de 
mogelijke leverancier.
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De functionele omvang van de software wordt natuurlijk als eerste nauwkeurig te 
bekeken. De oplossing moet niet alleen aan de eisen voldoen, maar moet ook standaard 
omvangrijk en uitgebreid zijn. Naast zakelijke functies heeft u misschien een meertalige 
tool of tool voor meerdere bedrijven nodig. Wellicht heeft u een tool nodig met een 
intuïtieve bediening om het gebruik van de applicatie door uw medewerkers te 
vergemakkelijken. Met dit soort zaken moet ook rekening worden gehouden. U dient 
te evalueren hoe «bij-de-tijd» de leverancier is.

Is de oplossing native cloud? Wordt het aangeboden als SaaS-modus of met een licentie? Biedt 
het voldoende flexibiliteit om uw hostingvoorkeur te kiezen? De oplossing moet in de pas lopen 
met de nieuwste technologische ontwikkelingen, zodat u optimaal kunt profiteren van innovaties 
als AI en Machine Learning.

Ten slotte zult u willen weten in welke mate de oplossing aanpasbaar en configureerbaar is. Net als bij 
modulariteit bevordert dit de schaalbaarheid en flexibiliteit. Of u nu nieuwe klanten wilt bereiken, met 
nieuwe diensten of producten, het aantal leveranciers wilt vergroten of uw processen wilt aanpassen om 
beter op uw klanten te reageren, u heeft een oplossing nodig die u op maat kunt maken.

ODATiO, met een configureerbare engine voor bedrijfsregels en aanpasbare workflows, kunt u zelf de 
bedrijfsregels definiëren of bewerken om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klantwensen en 
om uw reactievermogen te tonen.

Het modulaire aspect  van de oplossing is om verschillende redenen ook een cruciaal 
onderdeel van het selectieproces. Ten eerste biedt een modulaire oplossing een 
uitgebreider en breder functioneel bereik. Dit geldt zeker voor ODATiO, dat zowel 
een WMS als een TMS omvat. ODATiO voldoet in het begin aan de standaardeisen om 
zich vervolgens geleidelijk te ontwikkelen afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. 
ODATiO ondersteunt de bedrijfsontwikkeling zonder systemen te moeten veranderen 
of extra interfaces toe te moeten voegen. Dankzij het modulaire karakter kunt u plannen 
maken voor de toekomst zonder te worden beperkt door een te beperkte functionaliteit. 
Misschien zijn in het begin niet alle functies even relevant voor u. Dat kan echter over 
3 of 5 jaar anders zijn, als door de omzetgroei uw wensen zijn veranderd.

Omgekeerd zou een te beperkte oplossing u dwingen om snel een uitgebreidere oplossing aan te 
schaffen of om een aanvullende oplossing te zoeken om de ontbrekende functies toe te voegen. Met 
als gevolg dat er kostbare interfaces moeten worden ontwikkeld tussen de verschillende systemen.
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Een WMS / TMS-project is een keuze voor de lange termijn, dus de keuze van de juiste partner is belangrijk. 
De grootte en stabiliteit van een bedrijf zijn zwaarwegende factoren. Let op het aantal jaren ervaring, de 
oplossingen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en of ze hun waarde hebben bewezen bij een groot 
aantal klanten, die u kunt bezoeken en spreken. Deze klanten zijn ook de belangrijkste drijvende kracht 
achter productontwikkelingen, aangezien hun feedback leidt tot aangepaste applicaties en functies.

Een ander punt om te overwegen zijn de middelen en diensten die de leverancier, als integrator, u 
kan bieden. Een goede adviesdienst is gewenst gedurende het hele proces: procesoptimalisatie, 
oplossingsontwerp, ondersteuning bij de opstart, creëren van ergonomische werkplekken, enz. Even 
belangrijk is de ondersteuning bij de integratie volgens een flexibele en beproefde methode en de 
nabijheid van een leverancier. Zo ontstaan oplossingen van hoge kwaliteit. 

Na de start zal goede training u helpen uw project uit te rollen. Savoye biedt met haar trainers een  
optimale gebruikersondersteuning, hetzij met trainingen op locatie of via e-learning.

Ondersteuning, 24/7 bereikbaar, meertalige hotline, enz. De aanbieder moet een hoogwaardige service 
na verkoop en de nodige corrigerende ondersteuning bieden om alle incidenten op elk moment op te 
lossen.
Al deze diensten vereisen een aanzienlijke hoeveelheid mensen en middelen. Alleen een betrouwbare 
partner, die zowel software ontwikkelt als systemen integreert en bouwt, kan dit bieden.



WÄHLEN SIE LIEBER EINEN PARTNER ALS 

EINEN LIEFERANTEN

Een softwareoplossing die uitgebreid, 
schaalbaar en modulair is om uw 
ontwikkeling te ondersteunen en een 
partner die stabiel en ervaren genoeg 
is om uw groei te begeleiden: dit is 
het ideale recept voor een succesvol 
softwareproject in de supply chain.
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CONCLUSIE

Savoye omvat al deze kenmerken; een 
ervaren, internationale speler in de 
intralogistiek met meer dan 30 jaar 
ervaring in het ontwikkelen van software en 
geautomatiseerde supply chain-systemen. 
Meer dan 1000 magazijnen wereldwijd 
werken met onze oplossingen. Voor zowel 
de eenvoudige als de meest complexe 
logistieke organisaties vormt Savoye de 
ideale partner voor de ontwikkeling van uw 
intralogistiek.
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SAVOYE: 

AUTOMATISERING VOOR DE 

LOGISTIEK EN DE SUPPLY CHAIN

          
          SECTORKENNIS

SAVOYE is actief in ALLE belangrijke sectoren en heeft specifieke expertise op SAVOYE is actief in ALLE belangrijke sectoren en heeft specifieke expertise op 
deze gebieden.deze gebieden.

De oplossingen van SAVOYE zijn gebaseerd op hoogwaardige kennis. We bieden De oplossingen van SAVOYE zijn gebaseerd op hoogwaardige kennis. We bieden 
oplossingen op maat voor elk type magazijn, van het eenvoudigste tot zeer oplossingen op maat voor elk type magazijn, van het eenvoudigste tot zeer 
complex.complex.
Retail logistiek: Retail logistiek: 3PL’s, gespecialiseerde distributie3PL’s, gespecialiseerde distributie
Multi-channel logistiek: Multi-channel logistiek: detailhandel, e-commerce, postorderdetailhandel, e-commerce, postorder
Industriële logistiek: Industriële logistiek: voedings-, gezondheidsmiddelen- en farmaceutische voedings-, gezondheidsmiddelen- en farmaceutische 
industrie, industriële benodigdhedenindustrie, industriële benodigdheden

Orderverzamelen voor lichte goederenOrderverzamelen voor lichte goederen
X-PTS Goods-to-person oplossing, intelligente conveyors, X-PTS Goods-to-person oplossing, intelligente conveyors, 
snelle sorteersystemen, robotssnelle sorteersystemen, robots

Geautomatiseerd verpakkenGeautomatiseerd verpakken
JIVARO, e-JIVARO, PAC 600, dozen sluiten, fixeren met kartonJIVARO, e-JIVARO, PAC 600, dozen sluiten, fixeren met karton

Geautomatiseerde opslag van zware goederenGeautomatiseerde opslag van zware goederen
MAGMATICMAGMATIC

Warehouse management en aansturing stromenWarehouse management en aansturing stromen
OMS, WMS, WCS, TMS, EDIOMS, WMS, WCS, TMS, EDI


