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Warehouse Management

Cross Docking

Bonded warehousing

Cross Dock en TMS geïntegreerd met 
het WMS

Integratie mogelijk met BluJay’s Yard 
Management applicatie

Pick & pack

Cyclustelling

Automatische aanvulling

In quarantaine plaatsen

Verbinding met vervoerders

Verbinding met Customs Management  

Eenvoudige integratie met andere 
bedrijfssystemen en RF/Material 
Handling Equipment (MHE)

BluJay Solutions’ Warehouse Management is 
een out-of-the-box, gebruiksvriendelijk 
Warehouse Management Systeem (WMS) dat 
veel verder gaat dan weergave van 
voorraadniveau van uw warehouses. Deze 
geïntegreerde oplossing biedt een naadloze 
ervaring voor het beheer van orderstromen 
door het warehouse. Door realtime toegang 
tot de juiste voorraadinformatie en 
rapportages te bieden, weet u met 
Warehouse Management altijd precies welke 
voorraad beschikbaar is en waar deze zich 
bevindt voor de daaropvolgende distributie.

Out-of-the-box warehouse 
activiteiten en beheer van 
voorraadbewegingen

Warehouse
Management
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Kosten besparen en fouten en tijd 
verminderen met directe 
gegevensverwerking

Maximaliseren van de houdbaarheid 
met efficiënte voorraadrotatie op 
batch-/productcode door automatische 
aanvulling

Snelle integratie met interne systemen 
en die van klanten en partners met 
vooraf gedefinieerde 
XML-gegevensformaten

Geïntegreerde EDI-machine garandeert 
directe gegevensverwerking, 
vermindering van fouten, verlaging van 
kosten en versnelling van processen

Nauwere integratie met 
transportpartners door verbeterde 
zichtbaarheid van de voorraad en meer 
bedrijfsflexibiliteit

Voldoen aan de constant veranderende 
eisen van uw bedrijf en klanten met 
ondersteuning van public, private en 
bonded warehousing

BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



BluJay’s Warehouse Management biedt een compleet en geïntegreerd platform om de orderstroom te optimaliseren en de 
klantenservice te verbeteren. Zo kunt u meerdere plaatsen vanuit één virtueel warehouse beheren, met ondersteuning van 
public en private warehousing. Het kan snel en flexibel worden geïnstalleerd zodat u snel en eenvoudig nieuwe klanten, 
merken en productlijnen kunt accepteren.

Als onderdeel van BluJay's Global Trade Network (GTN) wordt Warehouse Management toegepast met vooraf geconfigureerde 
standaard sjablonen die zodanig zijn ontworpen dat ze aan de behoeften van verschillende soorten logistieke modellen 
voldoen.

De oplossing dient ter ondersteuning van logistieke dienstverleners en expediteurs die de voorraden en distributie namens 
hun klanten beheren of van verladers die hun eigen warehouse activiteiten beheren.

Met BluJay’s Warehouse Management hebt u realtime toegang tot kritieke informatie zoals:

› Hoeveel artikelen zijn er verzonden?

› Hoeveel zijn er geweigerd en geretourneerd?

› Hoeveel geretourneerde artikelen wachten op de kwaliteitsborging voordat ze weer aan de voorraad kunnen worden 
toegevoegd?

 
Met al deze gecombineerde functies hebt u altijd controle over uw kritische voorraad.
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BluJay Solutions levert supply chain software en services voor 's werelds 
meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten 
en logistieke dienstverleners. Met het BluJay Global Trade Network dat 
voor een transformatie van de supply chain logistiek zorgt, kunnen 
klanten de kracht van meer dan 40.000 universeel gekoppelde partners 
ontketenen. BluJay stelt bedrijven in staat hun handelssnelheid te 
vergroten,  de supply chain te transformeren voor ongeëvenaarde 
voordelen en voorbij de horizon te kijken om zo hun toekomst in de 
wereldwijde economie te optimaliseren.
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