
 FLEXIBILITEIT EN VERMOGEN 
 TOT AANPASSING, SNELLE IMPLEMENTATIE, 
 GEMAKKELIJK OM MEE TE LEREN WERKEN, 
 WEBMODULE 

 VOOR KLEINE 
 EN MIDDELGROTE 
 BEDRIJVEN 
3PL, vervoerders, 
gespecialiseerde distributie, 
industriële benodigdheden, 
agri-food, zorginstellingen, 
detailhandel, e-commerce, 
verkoop aan huis, drive-
through…
- voor wie over een 

complete oplossing wil 
beschikken

- voor wie een oplossing 
zoekt voor meerdere 
locaties en meerdere 
bedrijven

Die gemakkelijk 
geconfigureerd en snel 
geïmplementeerd kan 
worden

 VOORDELEN? 
- Alle processen in uw 

magazijn aansturen
- Uw opslagmagazijn 

beheren
- Optimalisatie 

orderverzamelen

CONTEXT 
MAGISTOR stelt u in staat om alle activiteiten van uw magazijn 
aan te sturen, dat betekent zowel de opslagactiviteiten als 
het orderverzamelen. Een eenvoudige, unieke tool om uw 
magazijn te besturen, dankzij de automatisering van de basale 
goederenstromen en de realtime follow-up van activiteiten. 
MAGISTOR kan via een interface worden gekoppeld aan alle 
technische apparatuur in het magazijn, van rf-terminals tot 
etiketteermachines. 

BELANGEN 
UW OPSLAGMAGAZIJN BEHEREN 
Met MAGISTOR volgt u de goederen in voortgangsstatus 
tot aan de opslag. MAGISTOR integreert het complete 
management van voorraadlocaties , hierbij rekening houdend 
met verschillende kenmerken, en garandeert vervolgens de 
zichtbaarheid van goederen op alle mogelijke kenmerken. 
MAGISTOR beheert de reservelocaties alsmede de 
picklocaties en probeert voortdurend de voorraadaanvulling 
te optimaliseren. 

OPTIMALISATIE ORDERVERZAMELEN 
MAGISTOR is geschikt voor alle soorten orderverzameling: 
complete pallets, complete dozen alsmede split case 
orderverzamelen. Wat voor type klantorder u ook hebt, 
MAGISTOR stelt u in staat om de middelen te gebruiken die 
het meest geschikt zijn voor het orderverzamelen, op basis 
van de beschikbare apparatuur. 

INTUÏTIEF, DUIDELIJK, GEBRUIKERSVRIENDELIJK, 
GEMAKKELIJK OM MEE TE LEREN WERKEN 
MAGISTOR is ontworpen om u zowel een duidelijk display als 
een flexibele browsefunctie te bieden. 
Of u zich nu op een werkstation bevindt of een mobiele 
terminal gebruikt, u kunt altijd beschikken over de informatie 
die u nodig hebt. Men maakt zich heel gemakkelijk vertrouwd 
met de tool. 

S A A S  O F  O P  L O C A T I E

ADVANCED SOFTWARE  EEN COMPLETE SERIE OPLOSSINGEN: OMS, WMS, WCS, TMS EN EDI
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 GOEDEREN ONTVANGST 
- Integratie of vorming van kartonnen dozen voor te ontvangen goederen
- Kwalitatieve en kwantitatieve controles op de goederen in platforms
- Automatische locatietoewijzing
- Automatische voorraadbijwerking
- Beheer van voorraad en reserveringsstatussen
- Crossdock

 VOORRAAD 
- Traceerbaarheid en rekening houden met eventuele vervaldata, UBD, SBD 

of BBD
- Traceerbaarheid en rekening houden met eventuele partij- en serienummers
- Beheer van locaties palletstelling of legborden of bulkopslag
- Rekening houden met restricties ten aanzien van hoogte locatie en gewicht
- Restricties ten aanzien van de opslag die door de gebruiker kunnen 

worden geconfigureerd
- Wegzetten zo dicht mogelijk bij pickzone
- 2D weergave van de fysieke en administratieve voorraad

 ORDERVERZAMELEN 
- Integratie van orders of directe invoer in de toepassing
- Configureerbare hergroupage van orders
- Wegen van voorraad om voorraadtekorten te detecteren, voor het 

nemen van beslissingen
- Pre-cubing of cubing voor declaratie
- Beginnen van het orderverzamelen
- Dozen die met assistentie bij het orderverzamelen worden gezet
- Picken van aanvulling in overeenstemming met PO’s en mini en maxi 

drempels
- Optimalisatie van de verplaatsingen van de picker
- Orderverzamelen volgens het principe van «Pick and pack» of 

« verzameling-sortering» : in mono- of multi order
- Traceerbaarheid van partijen, serienummers en data
- Controle orderverzamelen
- Beheer gevaarlijke goederen (ADR, ICPE)
- Productie
- Snijwerkzaamheden

 VERZENDING 
- Post-palletisering beheer
- Bewerken van aflevernota en printen van verzendlabels
- Printen van labels op basis van door de vervoerder gebruikte formaten
- Ladingcontrole
- Beheer transportplanning
- EDI transport, doostracering

 RAPPORTAGETOOL IN DE TOEPASSING GEÏNTEGREERD 
- Configureerbaar dashboard voor alle magazijnactiviteiten
- Definitie van de kosten van de verschillende logistieke diensten van 

het platform met behulp van een tol die door de gebruiker kan worden 
geconfigureerd

- Simulatie en voor-facturatie van de verrichte logistieke diensten
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-benelux@savoye.com
Tel. +32 474 48 01 43 

www.savoye.com
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