
 OM UW TOELEVERINGSKETEN TE DIGITALISEREN, 
 OM UW MEERKANAALS ORGANISATIE TE BEHEREN, 
 OM UW UIT MEERDERE MAGAZIJNEN BESTAANDE 
 NETWERK TE BEHEREN, 
 OM RESTRICTIES ONDER CONTROLE TE HOUDEN OM 
 DE BELOFTES AAN DE KLANT NA TE KUNNEN KOMEN 

 VOOR WIE? 
- Organisaties met 

meerdere magazijnen
- Multi-channel 

distributeurs

 VOORDELEN?  
- Optimalisatie van het 

logistieke netwerk
- Risicobeheer
- Vermindering van 

voorraadniveaus
- Optimalisatie van 

de orderpick- en 
verzendkosten

CONTEXT 
Globalisering, toenemende druk van de klant, nieuwe producten, het 
betreden van nieuwe markten en omnichannel dwingen bedrijven om 
hun organisatie aan te passen. In deze context nemen de uitdagingen, 
maar ook de risico’s toe.  Het concept van de Lean Production heeft 
de overhand genomen. U produceert wat u nodig hebt, precies op 
het juiste moment, niet van tevoren, om surplussen te voorkomen. 
Maar ook weer niet te laat, want dat gaat ten koste van de verkoop. 
De voorgaande schakels in de supply chain  zoeken naar nieuwe 
leveranciers in markten die steeds meer opportunistisch blijken en 
tegelijkertijd wordt verwacht dat de bevoorradingslogistiek sneller en 
efficiënter zal worden, vooral qua kosten en servicekwaliteit. 

In deze situatie van continue ontwikkeling moeten bedrijven zichzelf 
veranderen qua strategie en organisatie om aan de verwachtingen van 
hun klanten te voldoen. Het doel van de logistiek wordt daarom om een 
snel reagerend systeem op te bouwen, dat deze veranderingen aan 
kan. Dit alles is onmogelijk zonder een hoogstaand informatiesysteem 
waarmee u uw netwerk en het beheer van stromen kunt aanpassen 
zonder de inrichting van de reeds bestaande systemen te verstoren.

BELANGEN 
Het OMS voegt vooral veel toe aan logistieke organisaties met meerdere 
locaties of meerdere kanalen. Zonder een hoogwaardig systeem voor 
het aansturen van de goederenstromen, is de organisatie van de 
verschillende magazijnen of voorraadpunten vaak ontworpen om de 
klanttevredenheid te maximaliseren. Aan de ene kant moet u de voorraad 
verdubbelen, aan de andere kant is « inflatie » ervan nodig. Dit geldt 
ook voor een relatief eenvoudige orderdistributie (productgroepen, 
regionale distributie, B2B of B2C stromen). De organisatie is tamelijk 
star en vaak niet erg flexibel wanneer er zich problemen voordoen. Door 
een OMS te implementeren, kunt u op de eerste plaats de restricties 
elimineren; u bent vrij om de organisatie opnieuw vorm te geven, 
omdat het informatiesysteem de stromen volgens complexe regels kan 
aansturen en u in staat stelt om efficiënt op gevaren te reageren.

De voordelen zijn een lagere voorraad (door een lagere minimale 
voorraad, door vervangingen of voorraadverplaatsingen voor te stellen 
in geval van een tekort), een soepelere doorstroming van de goederen 
door te anticiperen (een van de vele mogelijke criteria voor het toewijzen 
van stromen), lagere kosten, vooral bij het transport (door orders te 
groeperen, door toewijzing volgens geografische locatie) en ten slotte 
sneller reageren op veranderingen. Al deze voordelen leiden uiteindelijk 
tot betere klantrelaties. Het OMS kan worden geïnstalleerd zonder 
wijzigen in uw informatiesysteem: ERP en het uitvoeringssysteem 
worden eenvoudig aangevuld met een nieuwe ‘rule manager’ die het 
centrale punt van de logistieke organisatie wordt.
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VOORNAAMSTE 
KENMERKEN

VOORNAAMSTE 
FUNCTIES ZICHTBAARHEID VOORRADEN

LM OMS geeft de vereiste zichtbaarheid aan een distributienetwerk met 
meerdere locaties of meerdere kanalen. Het maakt het mogelijk om beter 
te reageren op de restricties m.b.t. voorraadaanvulling, biedt realtime 
zichtbaarheid van voorraden in het magazijn, in winkels of onderweg 
zijn en houdt rekening met ATP. 

BEHEER VAN STROMEN
LM OMS genereert de orderverzamelingsopdrachten in het magazijn. Het 
maakt het mogelijk orders vast te houden voorafgaand aan groupage 
en ze naar de uitvoerende systemen te zenden. Het is ook in staat om 
aanvoer tussen locaties (inter site) te beheren.

TRACEREN VAN ORDERLEVENSCYCLUS
De order, geïntegreerd vanuit de ERP of de online shop, wordt vervolgens 
toegewezen (ATP) en de OMS bewaakt de status ervan, synchroon 
met de omliggende systemen (ERP, Websites, TMS, Administratie, 
call center). De order wordt vervolgens verzameld, waarbij rekening 
wordt gehouden met de restricties van het logistieke netwerk en de 
verzendcondities van de klant.

MANAGEMENT
LM OMS is een centraal managementsysteem van de front-line logistiek 
en overziet de uitvoerende systemen (WMS). Dit systeem stelt u in staat 
om verplaatsingen in bestellingen te beheren, de werklast te verschuiven 
en zaken te melden.

 RULE MANAGER 
LM OMS gebruikt een eenvoudige en intuïtief configureerbare rule manager 
met standaard bedrijfsalgoritmes.

 STABIEL EN SNEL 
LM OMS gebruikt een degelijke technologie die sinds 2010 door SAVOYE 
is goedgekeurd. Dit technische raamwerk is de basis van het WCS van 
SAVOYE, dat dagelijks grote hoeveelheden gegevens verwerkt, exact tot 
op de milliseconde, en met een hoge systeembeschikbaarheid.

 STAND ALONE 
LM OMS wordt aangeboden als Stand-Alone opzet en functioneert dus 
volledig onafhankelijk van de reeds aanwezige systemen. De implementatie 
ervan kan in stappen worden uitgevoerd.

 INTEGRATIE IN HET INFORMATIESYSTEEM 
Met ingangen en uitgangen volgends de meest recente standaarden werkt 
LM OMS gemakkelijk met de andere software samen. Maakt realtime 
uitwisselingen mogelijk, noodzakelijk om de klant tevreden te houden.
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contact-benelux@savoye.com
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