


MOBIELE OPLOSSING VOOR 
MAGAZIJNEN

OPTIMALISEER  
MAGAZIJNPROCESSEN MET EEN 
MOBIELE WMS-OPLOSSING VOOR 
MICROSOFT DYNAMICS NAV

Mobile WMS van Tasklet Factory biedt ondersteuning voor 
werkprocessen in magazijnen en kan worden geïntegreerd in 
de standaardfuncties van Dynamics NAV

De app heeft een prachtige grafische gebruikersinterface die 
gebruiksvriendelijk is en kan worden geconfigureerd op basis 
van de behoeften van afzonderlijke gebruikers. Uw magazijn-
medewerkers worden met de app efficiënter en maken mind-
er fouten. Mobile WMS biedt namelijk de tools en informatie 
die nodig zijn om effectief te kunnen werken.
De oplossing is eenvoudig te installeren en er is makkelijk 
ondersteuning te verkrijgen omdat de app rechtstreeks kan 
worden geïntegreerd in de standaardfuncties van Dynamics 
NAV.

Certified for

NAV 



VOORDELEN

INTEGRATIE IN DYNAMICS NAV 
Mobile WMS wordt volledig geïntegreerd in Dynamics NAV. 
Alle versies worden ondersteund.

MINDER FOUTEN, GEEN PAPIERWERK  
Als u van een papieren administratie overstapt op en volle-

dig geautomatiseerde, mobiele administratie, worden er veel 

minder fouten gemaakt. Registraties van items worden gecon-

troleerd met de ingebouwde streepjescodescanner. 

ONLINE EN OFFLINE FUNCTIONEEL
De belangrijkste werkprocessen kunnen worden uitgevoerd 

zonder netwerkverbinding. Het resultaat: een stabiele oploss-

ing met uitstekende prestaties.



VOORDELEN 

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Mobile WMS is ontwikkeld om gebruikers zo min mogelijk te 
laten klikken en zo min mogelijk irrelevante informatie aan te 
bieden. Gebruikers hoeven minder lang te worden opgeleid en 

leren snel met de oplossing te werken.

AANPASBAAR OP BASIS VAN UW BEHOEFTEN  
De standaardfunctionaliteit is voldoende voor de meeste 

bedrijven, maar soms zijn er speciale processen waarvoor een 

speciale oplossing nodig is. Mobile WMS kan eenvoudig worden 

uitgebreid met aangepaste functies. Alle bewerkingen worden 

rechtstreeks in Dynamics NAV uitgevoerd.



KENMERKEN
 

ONTVANGEN 
Items registreren en controleren op basis van 

inkooporders. Biedt ondersteuning voor 

verloopdata, LOT en serienummers.

OPSLAAN
Een plank (opslaglocatie) toewijzen aan 

de ontvangen items.

VERZAMELEN 
Items verzamelen en ze voorbereiden om 

te worden verzonden of voor productie 

(per order of meerdere orders tegelijk)

TELLEN 
Items tellen op basis van de 

inventarisdocumentatie of als ongeplande 

telling.

VERPLAATSEN 
Een geplande of ongeplande 

verplaatsing van items uitvoeren.

INHOUD OPSLAGLOCATIE
De inhoud van een

plank in het magazijn opzoeken.



KENMERKEN
 

ITEM ZOEKEN 
De locatie van een item opzoeken en

hoeveel items van dat type er nog zijn 

HOEVEELHEID AANPASSEN
Items verwijderen uit de inventaris en 

een redencode opgeven 

KRUISVERWIJZING 
Een streepjescode koppelen aan een item

ITEMS VERVANGEN 
Vervangende items opzoeken

AFDRUKKEN 
Een afdruktaak voor rapporten/labels

uitvoeren vanaf het mobiele apparaat

VERSTUREN
Verzendinformatie en informatie 

over de transporteur invoeren 

om de verwerking te versnellen



REFERENTIES 

Mobile WMS wordt door vele klanten overal 
ter wereld gebruikt:



De oplossing Mobile WMS wordt verkocht, geïmple-
menteerd en ondersteund via ons wereldwijde netwerk 
van Microsoft Dynamics-partners. Tasklet Factory is 
gevestigd in Denemarken. De oplossing wordt daar 
ontwikkeld en ondersteund.

Neem contact met ons op als u graag meer wil weten:

Tasklet Factory 
Alfred Nobels Vej 27
DK-9220 Aalborg 

Tel: +45 7233 2000 
sales@taskletfactory.com 
www.taskletfactory.com
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