
DE ILLUSIE VAN HET
PERFECTE WMS
Hulp bij het kiezen van een warehouse
management systeem



1

1. INLEIDING 2

2. BASISPRINCIPES: AFBAKENING VAN DE BEGRIPPEN 2

3. VOORBEREIDING: DE VRAAG NAAR HET WAAROM EN WAT 4

3.1 Waarom heb ik een WMS nodig? 4

3.2 Wat moet een warehouse management systeem kunnen? 8

4. HET SELECTIEPROCES: HOE VIND IK HET PERFECTE WMS? 10

4.1 Bronnen 10

4.2 Hoe herken ik de juiste leverancier? 10

4.3 Hoe vind ik het juiste systeem? 13

4.4 Risicofactoren bij een WMS-selectie 15

5. CONCLUSIE 16

INHOUD



2

1. INLEIDING

De markt voor warehouse management systemen groeit maar door en wordt daardoor
steeds onoverzichtelijker. Op dit moment zijn er alleen al in Nederland en België zo'n
70 softwareleveranciers op de markt.1 Potentiële gebruikers kunnen bij deze aantallen
nauwelijks nog het voor hen passende systeem hieruit filteren. Vaak is het moeilijk om
de inhoud en de mogelijkheden van de aangeboden systemen te interpreteren en
daarmee een systeem te vinden dat aan de gewenste eisen voldoet.

Wie met succes de juiste leverancier wil vinden, moet eerst de WMS-markt en ook zijn
eigen bedrijf goed in kaart brengen. Wij willen u daar met deze handleiding bij helpen
en u een aantal praktische tips geven voor bij het zoeken naar een warehouse
management systeem.

2. BASISPRINCIPES: AFBAKENING VAN DE BEGRIPPEN

Wanneer men nieuwe logistieke software wil invoeren, stellen bedrijven zich vaak de
vraag “ERP, WMS, PPS, zoveel begrippen, wat zijn de verschillen en is er geen systeem
dat alles kan?” Het antwoord op deze vraag is simpel: nee, dat is er niet.

Maar voor alle duidelijkheid: een allesomvattend systeem is over het algemeen ook niet
zinvol. Ook al bestaan er natuurlijk ERP-systemen die bepaalde functies van een WMS
kunnen overnemen, zo zijn er ook WMS-oplossingen die enkele ERP-functies bevatten.
De uitdagingen waarvoor een ERP-systeem of een WMS worden ingezet, zijn zo
uiteenlopend dat alleen gespecialiseerde systemen perfecte oplossingen kunnen
bieden.

Iets dergelijks zie je ook in de automobielsector. Hoewel er wel voertuigen zijn die
zowel op het circuit als op het terrein kunnen rijden, verliezen deze allrounders het
altijd tegen aerodynamisch geoptimaliseerde racewagens of offroad-voertuigen, die
speciaal voor het terrein zijn ontworpen.

Het is daarom heel belangrijk te weten aan welke eisen een systeem moet voldoen en
wat precies de verschillen zijn tussen de diverse systemen. Hieronder volgt een
overzicht van de verschillende begrippen die verband houden met WMS en worden
verklaard door middel van algemeen aanvaarde wetenschappelijke definities.

1 Resultaten van de online WMS-selectie in http://www.warehouse-logistics.com/nl/wms-online-selectietool.html,
https://www.wms-software.eu/ en https://www.wmssystemen.nl/wms-software
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Een magazijnbeheersoftware is een toepassingssoftware die processen in een magazijn
beheert, aanstuurt en optimaliseert. Sinds 2015 definieert de VDI-richtlijn 3601
(Vereniging van Duitse ingenieurs) de taken- en prestatiegebieden die bepalen of een
IT-systeem als magazijnbeheersoftware betiteld mag worden. De
magazijnbeheersoftware omvat de basisfuncties goederenontvangst, orderpicking en
goederenafgifte2 :

• Goederenontvangst: artikel-specifieke ontvangstregistratie op basis van de
bestelling en de toewijzing van goederen aan vrije of vooraf bepaalde
opslagplaatsen.

• Orderpicking: IT-technische ondersteuning bij het orderpicken, d.w.z. het
samenvoegen van bepaalde artikelen volgens een vooraf vastgestelde orderlijst,
met terugkoppeling aan het systeem na het voltooien van een picklijst.

• Goederenafgifte: op basis van bepaalde ordergegevens, bijvoorbeeld uit het
overkoepelende ERP-, goederenbeheer- of materiaalbeheersysteem, worden de
afzonderlijke orders voorbereid en verzendklaar gemaakt in overeenstemming met
de gekozen uitnamestrategieën.3

Een Enterprise Resource Planning System, ERP-systeem, zorgt ervoor dat alle
bedrijfsprocessen die binnen een bedrijf worden uitgevoerd, ondersteund worden.
Functies die hierbij horen omvatten onder meer inkoop en materiaalbeheer, sales,
inventarisatiebeheer, personele zaken, financiële en boekhoudkundige diensten en
controlling. Alle functies zijn met elkaar verbonden via een gemeenschappelijke
database. 4 In de Intralogistiek wordt het ERP-systeem vaak het hostsysteem genoemd,
omdat het alle zakelijke en operationele taken voor gecentraliseerde

De termen opslagbeheersysteem, magazijnbeheersoftware, warehouse
management software en warehouse management systeem worden in het
algemeen als synoniemen door elkaar heen gebruikt. Aangezien de eisen aan
moderne systemen echter steeds complexer worden en de functies veel meer
omvatten dan alleen voorraadbeheer, wordt steeds vaker het bredere begrip
warehouse management systesm (WMS) toegepast. De huidige
softwareoplossingen beperken zich al lang niet meer alleen maar tot beheer, ze
sturen en managen processen en materiaalstromen en zorgen zo voor een
automatische optimalisatie waarbij handmatig ingrijpen niet meer nodig is.

2 Zie https://www.cim.de/logistiklexikon-deutsch/l/lagerverwaltungssoftware
3 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagerverwaltungssystem-lvs-38190/version-261616
4 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/enterprise-resource-planning-system-51587/version-274748
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gegevensverwerking coördineert en met het onderliggende warehouse management
systeem of andere aangesloten systemen, zoals bijv. een verzendsysteem, of een
transport management systeem, communiceert. Als vuistregel geldt dat een ERP-
systeem de commerciële processen beheert en een WMS de logistieke processen.
Zoals gezegd, zijn er echter ook oplossingen denkbaar waarbij de grenzen tussen ERP
en WMS vervagen.

Het productieplanning en -beheersysteem, PPS, is onderdeel van het operationele
productiemanagement en is verantwoordelijk voor het economisch en organisatorisch
vlotte verloop van de productieprocessen.5 Aangezien de productielogistiek in de
toekomst steeds belangrijker zal worden, beschikken ook steeds meer warehouse
management systemen over bepaalde PPS-functies. Slechts weinige kunnen echter het
gehele productieproces volledig in kaart brengen.

3. DE VRAAG NAAR HET WAAROM EN HET WAT

3.1 WAAROM HEB IK EEN WMS NODIG?

Uit objectieve analyses van het platform warehouse logistics blijkt dat de invoering van
een warehouse management systeem in een onderneming vaak ten minste tien jaar
geleden is, als dit niet al voor het eerst gebeurt. Veel besluitvormers stellen zich
daarom in de eerste plaats de volgende vraag: heb ik echt een (nieuw) WMS nodig als
het tot nu toe ook zonder of al 10 jaar met het oude systeem ging? Om deze vraag voor
u beter te kunnen beantwoorden, laten wij hieronder enkele belangrijke voordelen zien
die een professionele warehouse management software u biedt.

Een goed onderhouden voorraad is de basis om het overzicht over uw logistiek te
behouden. Het is voor het goed functioneren van een magazijn van cruciaal belang dat
we weten welk artikel op welke plaats ligt, of welk artikel op basis van bepaalde
criteria zoals “eigenaar” of “batches” kan worden getraceerd. Deze inventaris
ontbreekt echter vaak of wordt door enkele medewerkers handmatig uitgevoerd en is
daardoor zeer kwetsbaar. Een WMS neemt de complexe administratie van de
voorraden voor u over vanaf het moment van ingebruikname. Alle voorraden zijn
digitaal geregistreerd en actuele inventarisgegevens zijn altijd en overal beschikbaar.

5 Zie https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/produktionsplanung-und-steuerung-51585/version-274746
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Hoe nauwkeuriger u de goederenin- en -uitvoer in uw magazijn registreert, hoe beter u
uw voorraad kunt voorspellen en deze dienovereenkomstig kunt verminderen. Want met
grote voorraden zijn ook altijd veel kosten verbonden. Aan de hand van de
ordergegevens kan een warehouse management systeem vroegtijdig knelpunten
opsporen en daarmee in realtime, bijvoorbeeld door automatische nabestellingen bij
leveranciers, voorkomen. In tegenstelling tot de meeste ERP-systemen, houdt een WMS
daarbij niet alleen rekening met de absolute voorraadniveaus, maar ook met gegevens
zoals voorbestellingen of levertijden van leveranciers, om te allen tijde voldoende
voorraden te garanderen.

Naast een hoge mate van voorraadzekerheid, maakt het digitale beheer
van voorraden een magazijn ook veel transparanter. Door de digitaal
weergegeven processtappen kunnen boekingen en
voorraden in realtime worden gevolgd. U hebt te allen tijde
het overzicht wanneer de goederen zich waar in het magazijn
bevinden. Bovendien bieden veel WMS-oplossingen een
permanente inventarisatie, die zich afspeelt op de achtergrond
van de pickprocessen. Hierdoor is het mogelijk om voorraden in realtime én
op bepaalde peildata in te zien en de kosten te verlagen, bijvoorbeeld in
vergelijking met een vaste peildatuminventarisatie.

Magazijnbeheersoftware stelt u in staat om de prestaties van uw magazijn te
visualiseren en de middelen optimaal te verdelen. Intelligente rapportagetools, zoals
een Business Intelligence-module of een dashboard, maken langdurig onderzoek
overbodig. Stel kengetallen vast zoals pickprestaties, personeelsbezetting,
opslagcapaciteit etc. en deel deze performance informatie, aan de hand van
aanschouwelijke visualisaties, met het management en met uw magazijnmedewerkers.
Zinvolle kengetallen zijn de basis voor een optimaal overzicht van de benutting van het
magazijn en voor een efficiënt beheer van uw resources.
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Met een warehouse management software is de kwaliteit van uw magazijn in alle
processtappen gewaarborgd: van de automatische kwaliteitscontrole van goederen bij
de ontvangst tot de kwaliteitsbewaking in het magazijn en de kwaliteitscontrole bij de
uitvoer van de goederen. U kunt ervoor zorgen dat de goederen met kortere minimale
houdbaarheidsdata als eerste uitgeslagen worden of dat er geen onderhoudsdata meer
over het hoofd worden gezien door gebruik te maken van geautomatiseerde
handelingen en processen. Ook in de productie is kwaliteit van cruciaal belang.
Goederen of productiemiddelen die niet aan de gewenste kwaliteit voldoen, kunnen
automatisch worden geblokkeerd. Zo wordt voorkomen dat er producten verwerkt
worden die kwalitatief niet goed zijn. Ook kunnen verschillende arbeidsprocessen in het
systeem worden gespecificeerd waardoor ze gegarandeerd doorgevoerd worden.
Een WMS kan u dus op alle niveaus helpen om te voldoen aan uw kwaliteitseisen en
aan die van uw klanten.

In de huidge tijden van “same day delivery” worden er steeds meer eisen gesteld aan
de snelheid van de logistiek. Voor u betekent dit vooral één ding: versnel uw
magazijnprocessen, verminder doorlooptijden en verhoog de picksnelheid. Een WMS
kan u daarbij op een duurzame manier ondersteunen: de optimalisatie van de
opslagplaatsen door een dynamische ABC-classificatie, geoptimaliseerde pickingroutes
door bijvoorbeeld tweetraps orderpicking en vooraf ingestelde orderprioriteiten,
verminderen de transporttijden en daarmee de totale doorlooptijden. Zo wordt de
output verhoogd met hetzelfde aantal medewerkers.

Vandaag de dag moet de intralogistiek steeds verder worden geoptimaliseerd om ook
in de toekomst nog te kunnen voldoen. Een WMS helpt u hierbij: software-updates,
nieuwe modules en functies, maar ook het gebruik van nieuwe technologieën zoals
kunstmatige intelligentie, zijn bij moderne softwareoplossingen regelmatig beschikbaar
en snel geïmplementeerd. Hierdoor blijft u ook in de toekomst bij veranderende
marktomstandigheden slagvaardig en flexibel.
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Veel WMS-projecten vinden, ondanks de genoemde argumenten toch geen doorgang,
omdat bedrijven opzien tegen de mogelijk hoge investeringskosten. Daarbij worden de
totale bedrijfskosten door de inzet van een WMS echter ook aanzienlijk gereduceerd,
onder meer door verlaging van de personeelskosten (overuren), voorraadkosten,
retouren, financieringskosten enz.

Het Fraunhofer Instituut voor materiaalstroom en logistiek IML in Dortmund heeft
samen met een middelgroot bedrijf onderzoek gedaan naar de return-on-investment
van een WMS door een kostenberekening uit te voeren. Deze kan als exemplarisch
worden beschouwd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Hiervoor werden de
magazijnprocessen vóór en na de invoering van het WMS vergeleken. Zowel de inzet
van de personele middelen op het gebied van logistiek en verzending voor en na de
invoering van het WMS, als ook de werkelijke verandering van de totale proceskosten
werden geanalyseerd.

Het resultaat spreekt voor zich: bij dezelfde hoeveelheid orders daalde de werkdruk van
de werknemers zowel in de operationele logistiek – vooral door routeoptimalisatie en
het wegvallen van “dode” tijden – als bij de verzending (door de invoering van een
volledig papierloos magazijnbeheer).
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Ook de verandering van de totale proceskosten is interessant: na de invoering van het
WMS was er in eerste instantie een verschuiving van de gebruikskosten te zien, dat wil
zeggen periodes waarin de resources worden gebruikt, naar de kosten van onbenutte
capaciteit, periodes waarin resources niet worden gebruikt. Hierdoor kon het bedrijf de
capaciteit van de opslagmiddelen aanpassen, waardoor een bedrag van meer dan
€ 65.000 per jaar kon worden bespaard. Rekening houdend met de gemiddelde kosten
van een WMS van € 300.000 en een gemiddelde looptijd van 15 jaar (volgens het
Fraunhofer Instituut)6 verdient het WMS zich dus al na een derde van de gebruiksduur
terug.7

3.2 WAT MOET EEN WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEEM KUNNEN?

Achter deze vraag gaat al de eerste grote horde schuil, die helaas vaak onopgemerkt
blijft, wanneer men op zoek gaat naar een WMS. Want deze vraag kan net zo min
algemeen worden beantwoord als de vraag wat een auto moet kunnen. De juiste vraag
moet zijn: wat moet mijn warehouse management systeem kunnen? Want het is van
groot belang dat u eerst uw behoeften, processen en doelstellingen voor het project
definieert. Stel uzelf de vraag hoe uw status quo eruit ziet, wat u nodig heeft en wat u
wilt bereiken. Bij 76% van alle uitgestelde of afgebroken WMS-projecten leidde het
gebrek aan kennis van de klant over de eigen processen tot uitstel of annulering.8

De eerste stap op weg naar een WMS is daarom het creëren van een bestek. Het
bestek omvat “een document waarin een opdrachtgever zijn eisen voor de leverancier
uiteenzet. Hierin worden de precieze eisen beschreven die de opdrachtgever stelt aan
het bereiken van het doel van het project. Ook worden de randvoorwaarden van het
project aangegeven. Op deze manier worden de eisen van het gehele project duidelijk
vastgelegd in een gestructureerd document.”9 Het bestek geeft dus eigenlijk de
wensenlijst van de opdrachtgever weer. Belangrijk hierbij is om niet de tweede stap
voor de eerste te zetten: in het bestek moet niet de oplossing worden beschreven,
maar de eisen.

Uit ervaring geven wij u de tip om al bij het opstellen van het bestek alle relevante
afdelingen te betrekken - want de behoeften en doelstellingen kunnen van
management tot magazijnchef tot medewerkers in het magazijn aanzienlijk
uiteenlopen. Zo voorkomt u dat er in het projectverloop later nog zaken aangepast
moeten worden en u verhoogt de kans op acceptatie van alle mensen die bij het project

6 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 44
7 Zie whitepaper Fraunhofer IML
8 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 55
9 https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/lastenheft?interstitial
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betrokken zijn. Een andere tip in het kader van human resources: probeer minstens
twee gelijkwaardige medewerkers te belasten met de selectie van een WMS-
aanbieder, zodat ze gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. Zo voorkomt u dat
persoonlijke voorkeuren doorslaggevend zijn en maakt u de beslissing objectiever.

Het feit dat steeds meer bedrijven – zowel opdrachtgevers als leveranciers – volgens
agiele methodes werken, is van ondergeschikt belang voor het opstellen van het
bestek. Integendeel: als een bedrijf bijvoorbeeld werkt volgens de Scrum-methode, dan
is het bestek een uitstekende basis voor de backlog.

Een ander belangrijk punt komt meestal ook voort uit het bestek, namelijk de
begroting. Definieer ook hier uw behoeften en stel duidelijke grenzen. Kan aan uw
eisen worden voldaan met een low-cost-software of een midrange system, of heeft u
eerder een premium product nodig?

Al in het bestek kunt u intern een puntensysteem ontwikkelen waarmee u belangrijke
functies prioriteit geeft. Ook de kosten kunnen hier al als criterium worden beschouwd,
aangezien de kosten in het door u gedefinieerde budget moeten passen. Als deze stap
op dit moment nog te vroeg voor u is, kunt u hier natuurlijk ook later in het
selectieproces over beslissen, bijvoorbeeld nadat alle offertes beschikbaar zijn.

Hoe definieer ik mijn behoefte?
 � Stel een projectgroep samen met alle betrokken collega's.

 � Definieer het budget.

 � Stel uw processen op de proef, handmatig of automatisch.

 � Maak een onderscheid tussen huidige en toekomstig gewenste
functies.

 � Geef prioriteit aan extra belangrijke functies/eisen.

 � Vat de resultaten/vereisten samen in een bestek.
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4. HET SELECTIEPROCES: HOE VIND IK HET PERFECTE WMS?

4.1 BRONNEN

Als u uw eisen heeft gedefinieerd en de juiste prioriteiten heeft gesteld, kunt u op zoek
gaan naar een geschikte leverancier en een passend systeem. Naast het feit dat u
natuurlijk zelf op onderzoek uit kunt gaan in vakbladen, online zoekmachines en op de
websites van leveranciers, raden we u nog drie andere mogelijkheden aan. Allereerst
kunt u een consultancy bedrijf in de hand nemen, dat gespecialiseerd is in het vinden
van WMS-leveranciers. Meestal begeleiden zij u vanaf het samenstellen van het bestek
tot aan de definitieve selectie van de leverancier. Pluspunten daarbij zijn het brede
netwerk en de jarenlange logistieke know-how van de consultants. Adviesdiensten zijn
echter meestal behoorlijk duur. Als neutrale consultant is ook het Fraunhofer Instituut
voor materiaalstroom en logistiek IML aan te bevelen. Een uitstekende manier om
geschikte leveranciers te vinden is de online WMS-selectietool van het Fraunhofer
Instituut op warehouse-logistics.com. Hier kan direct online op basis van uw eisen naar
geschikte leveranciers worden gezocht. En last but not least raden wij u aan om
gebruik te maken van bestaande contacten. Vraag klanten, leveranciers, partners of
andere relaties naar relevante referenties. Zo heeft u naast een aanbeveling ook direct
het voordeel van een ervaring uit eerste hand.

4.2 HOE VIND IK DE JUISTE LEVERANCIER?

Als u een selectie van gekwalificeerde leveranciers heeft samengesteld, volgt de
moeilijkste opgave: hoe vind ik de juiste leverancier en het juiste systeem? Het aanbod
is namelijk groot, en er zijn veel onduidelijkheden. Afhankelijk van de complexiteit en de
automatiseringsgraad van een magazijn zijn verschillende magazijnfuncties nodig. In
een marktstudie over magazijnbeheersoftware, uitgevoerd door de Metroplan-groep in
Hamburg, gaf 80% van alle softwareleveranciers aan dat zij niet in een bepaalde
branche gespecialiseerd zijn. Hierdoor is de markt vaak nog ondoorzichtiger.

Uit het bovenstaande onderzoek blijkt ook dat referenties en het aantal reeds succesvol
uitgevoerde implementaties een essentieel criterium zijn bij de selectie van een WMS
of bij de selectie van een softwareleverancier. Dit wordt bevestigd door het jaarlijkse
WMS-marktrapport van het Fraunhofer Instituut voor materiaalstroom en logistiek.
Zowel de ondervraagde leveranciers als de ondervraagde ondernemingen geven aan
dat de referenties van een WMS-leverancier van grote invloed zijn op het
besluitvormingsproces.10

10 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 56
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Verder geven wij u de tip om referenties en installaties niet alleen te bekijken, maar om
ook de gegevens en cijfers kritisch te onderzoeken. Soms leest men tegenstrijdige of
mooier gemaakte cijfers op de websites van leveranciers. Een voorbeeld hiervan is een
WMS-leverancier die op zijn website beweert 1.100 installaties in 30 jaar gerealiseerd
te hebben, d.w.z. 36 installaties per jaar en 3 per maand. Een getal dat bij een
gemiddelde projectduur van 12 maanden bij handmatige opslag of 18 maanden bij
automatische opslag meer dan utopisch lijkt te zijn.11 Let er bij de referenties ook op
dat de leveranciers niet één bepaalde focus hebben, maar over alle sectoren brede
referenties kunnen aanbieden. Zo loopt u niet het risico dat leveranciers en software
snel hun grenzen bereiken. Brancheoverkoepelende referenties duiden ook op een
brede know-how, op processen die aan de meest uiteenlopende eisen kunnen worden
aangepast en op een solide economische basis van de leverancier. Bedrijven met een
brede scope zijn duidelijk minder kwetsbaar voor sectorale crises.

Een ander belangrijk criterium op basis waarvan u een WMS-leverancier leert kennen,
zijn de medewerkers waarmee u tijdens het selectieproces contact heeft. Want meestal
denken de werknemers van een bedrijf net zoals hun werkgever. De sales-
medewerkers zouden daarom, naast een behoorlijke technische deskundigheid ook een
dosis empathie en sympathie moeten meebrengen. Professionele consultants
beschikken over de know-how en het zelfvertrouwen om uw wensen ter discussie te
stellen en op basis van uw behoeften ideale oplossingen te bieden – ook als uw

11 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 44



Hoe vind ik de passende leverancier?
 � In principe geldt: stel uw vragen aan de leverancier!

 � Leg grote nadruk op breed georiënteerde referenties.

 � Ontwikkel een gevoel voor de leverancier en haar medewerkers.

 � Beschikt de leverancier over een grondige logistieke expertise?

 � Zijn de gegevens authentiek en gefundeerd?

 � Wees alert op ja-zeggers.

 � U zou in elke fase het gevoel moeten hebben dat u goed verzorgd wordt.

 � Geef twee medewerkers de opdracht om te zoeken naar een WMS.
Dat maakt de beslissing objectiever (vier ogen-principe).

12

wensen moeten worden aangepast. Ze willen niet alleen verkopen, maar staan vanaf
de eerste afspraak als competente en betrouwbare partner voor u klaar. Daarom is het
belangrijk dat u een gevoel ontwikkelt voor de vertegenwoordiger(s) van de
leverancier: als zijn of haar beweringen authentiek en gefundeerd zijn, dan vindt u hem
of haar ook sympathiek. Iemand die bij alles “ja” zegt en die altijd beweert alles te
kunnen, zou u achterdochtig moeten maken. Zoals gezegd geven de
vertegenwoordiger(s) van een bedrijf een goede eerste indruk af van de manier waarop
de samenwerking gedurende het project zal zijn. Daarom moet u in elke fase, en juist in
de verkoopfase, het gevoel hebben dat het bedrijf, de software en de mensen bij u
passen. U moet zich comfortabel voelen en er zeker van zijn dat uw leverancier zich
grondig met uw eisen bezighoudt en u technisch goed doordachte oplossingen biedt.
Wij willen hier nogmaals wijzen op onze praktische tip om twee medewerkers met
dezelfde beslissingsbevoegdheid te belasten met het zoeken naar een WMS. Zo kunt u
persoonlijke voorkeuren uitschakelen en de beslissing objectiever maken.
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4.3 HOE VIND IK HET JUISTE SYSTEEM?

Het is veel belangrijker, maar vaak nog moeilijker, om het systeem te vinden dat
optimaal voldoet aan de eisen die in het bestek worden beschreven.

Meestal is de eerste stap van het selectieproces de systeempresentatie op basis van de
specificaties in het bestek of op basis van extra specificaties die samengesteld zijn voor
deze afspraak. De presentatie is vooral bedoeld om kennis te maken met de leverancier
en het systeem en te bepalen of werkelijk alle vereiste functies beschikbaar zijn. Het is
belangrijk dat u zich op de afspraak kunt instellen en dat u ook de aanbieders de
mogelijkheid biedt om zich voor te bereiden. Definieer precies wat u verwacht en wat
de doelstellingen van de afspraak zijn. In de praktijk heeft ook het opvragen van
bepaalde “use cases” zijn nut bewezen. Leveranciers kunnen zo direct in het systeem
laten zien hoe zij bepaalde processen uit het bestek kunnen weergeven. Houd er echter
rekening mee dat een leverancier bij de eerste afspraak geen pasklaar systeem kan
leveren, het gaat er hier alleen om een betere indruk van het product te krijgen.

Concentreer u op de essentiële functies (zie ook de tips over het puntensysteem in het
bestek). Wij adviseren u hier zich te houden aan het motto "kwaliteit boven kwantiteit".
Kies belangrijke punten en functies uit en bekijk deze in detail. Let op hoe de
verschillende leveranciers presenteren. Kunnen functies direct in het systeem worden
aangetoond en gedetailleerd worden uitgelegd of blijven de beschrijvingen oppervlakkig
en worden ze alleen met hulpmiddelen zoals PowerPoint weergegeven? U koopt een
hoogwaardig en duur product, dan mag u ook kritisch zijn. Vraag na als dingen niet
duidelijk zijn of niet goed onderbouwd worden. En verwacht, zoals bij Hoe herken ik de
juiste leverancier? reeds vermeld, hetzelfde van degene tegenover u.

Richt uw focus voor wat betreft de functies van het systeem ook op ander een
elementair punt: worden uw eisen met de softwarestandaard en daarmee met functies
die al veelvuldig op de markt zijn beproefd, in kaart gebracht? Of moeten de functies
nieuw geprogrammeerd worden en zijn ze daardoor gevoelig voor kinderziektes?

Het realiseren van gestandaardiseerde oplossingen of individuele oplossingen binnen
het kader van de standaard is een van de top 5 succesfactoren van WMS-leveranciers.12

Wij raden u aan een hoge prioriteit te geven aan een standaard afbeelding van uw
processen, ook al kan dit betekenen dat uw processen aan de standaard moeten
worden aangepast. Een brede softwarestandaard, die weinig leveranciers op de markt
hebben, heeft voor u belangrijke voordelen in het project en in de toekomst: er worden
nauwkeurig gedocumenteerde, doordachte en daarmee praktijkgerichte processen aan
u geleverd.

12 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 17
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Kinderziektes, zoals bij individuele programmering, zijn vrijwel uitgesloten. Bovendien
garandeert standaard software u zekerheid voor de toekomst. De mogelijkheid om
releases uit te voeren is gewaarborgd en het systeem is daarmee in de toekomst altijd
up-to-date, zowel functioneel als ook op het gebied van veiligheid. Bovendien is de
implementatieperiode voor gestandaardiseerde software korter en zijn de
investeringskosten lager.

Na de systeempresentatie volgt meestal een tweede stap. Want hoewel theoretische
inzichten en use cases een goed inzicht kunnen geven, moeten deze ook met de nodige
voorzichtigheid worden betracht: de leveranciers kunnen zich daar lang op
voorbereiden. Dat een use case in een experimentele omgeving kan worden
weergegeven, betekent niet dat de functie al in de praktijk of in de softwarestandaard
bestaat. Daarom is het raadzaam om een systeem in de praktijk te bekijken. Zorg ervoor
dat u bij referentiebezoeken systemen met vergelijkbare eisen kunt zien en praat met
de bedrijven over het systeem en de voor- en nadelen ervan. Door een dergelijk bezoek
krijgt u al snel een indruk van het systeem en van de leverancier: als een leverancier u
ook zonder zelf aanwezig te zijn met zijn klanten laat spreken, dan is dat een teken van
zelfvertrouwen en van zekerheid. De leverancier is zich duidelijk bewust van de kracht
van zijn systeem en hoeft zich daar niet in te mengen. Bovendien kunt u bij een
dergelijk praktijkvoorbeeld snel controleren of alle functies die in het systeem
beschikbaar zouden zijn, al in de praktijk worden uitgevoerd en in de standaard
beschikbaar zijn.
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Hoe vind ik het passende systeem?
 � In principe geldt: vraag naar de functies van de systeem!

 � Definieer uw eisen in het bestek.

 � Stel een projectgroep samen met alle betrokken collega's.

 � Krijg een indruk van de look & feel van het systeem.

 � Is de bediening van het systeem volgens u geschikt voor dagelijks
gebruik?

 � Kunnen uw eisen in het standaard systeem in kaart worden gebracht of
welk percentage van uw eisen is in het standaard systeem weer te
geven?

 � Kunnen door de leverancier voorbereide use cases ondersteund worden
met referenties?

 � Maak een afspraak voor referentiebezoeken.

 � Zijn processen in het systeem weer te geven: worden processen in het
systeem getoond of alleen tijdens een gesprek met behulp van
presentaties, zoals PowerPoint?

 � Zijn processen goed en begrijpelijk gedocumenteerd en uitgelegd?

4.4 RISICOFACTOREN BIJ EEN WMS-SELECTIE

Omdat de introductie van nieuwe software in een bedrijf ook een zeker risico met zich
meebrengt, geven wij u hieronder enkele tips over risicopreventie zodat u optimaal bent
voorbereid.

Ten eerste het goedbedoelde advies: neem u niet te veel voor. Volgens het WMS
Market report is een van de meest voorkomende redenen die tot vertragingen of zelfs
annulering van WMS-projecten hebben geleid, een parallelle ERP-introductie.13

Concentreer u op één project en maak dit zo snel mogelijk tot een succes.

Verder willen wij u aanmoedigen om open te zijn. Definieer in het bestek uw eisen en
processen, maar wees toegankelijk voor procesaanpassingen. Uit ervaring weten we
dat er in het project steeds weer kleine stelschroeven ontstaan die moeten worden
aangepast. Bijvoorbeeld bij de afbeelding van een proces in de softwarestandaard,
zodat dit niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst actueel en praktisch is.

13 Zie WMS MARKTREPORT KOMPAKT 2018, pagina 55
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De grootste risicofactor blijft helaas de ondoorzichtigheid van de markt. Zo is het voor
zoekende bedrijven heel moeilijk om de prestaties van een systeem te interpreteren en
de systemen te vergelijken. In de regel zijn de systeemstructuren niet transparant en
kunnen de uitspraken van de leveranciers in de verkoopfase niet altijd worden
geverifieerd. Daarom ook hier nog eens onze tip: laat u niet verblinden. Vraag en check
nog eens en maak zo uw beeld van de systemen. Let ook op bepaalde details, zoals
bijvoorbeeld een eigen ontwikkelingsafdeling van een leverancier. Deze wijst altijd op
een grondige technische kennis en ervaring.

5. CONCLUSIE: HET PERFECTE WMS BESTAAT NIET

De conclusie van onze whitepaper is analoog aan de titel: het perfecte WMS bestaat
niet. Zowel de op de markt beschikbare systemen als de wisselende eisen van de naar
WMS zoekende bedrijven zijn te complex om een perfect WMS te definiëren.

Maar er is wel een WMS dat perfect bij u en uw processen past. Welk systeem dit is,
moet tijdens de WMS-selectie worden bepaald. Daarbij moeten enkele fundamentele
zaken in aanmerking genomen worden: bepaal eerst wat u nodig heeft en hoe uw
processen weergegeven moeten worden. Pas als u zelf weet wat uw behoeften en uw
eisen zijn, kunt u de verschillende WMS-leveranciers hiermee confronteren.

Let bij het uitkiezen van een software op een flexibel, hoog gestandaardiseerd systeem
met een breed scala aan functionaliteiten Als uw processen in de standaard kunnen
worden weergegeven, zijn ze ook schaalbaar en geschikt om releases uit te voeren. Uw
processen zijn op die manier niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst zeker en up-
to-date.

Wij hopen dat wij u met onze ervaringen en tips actief kunnen helpen bij het zoeken
naar een warehouse management systeem.
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