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SUCCESS STORY 
Carl Nolte 
 

Carl Nolte streeft naar constante innovatie 
Met de nieuwste versie van het WMS PROLAG®World bereidt de 
technische onderneming zijn magazijn voor op de toekomst 
 
Den Haag, 06.07.2021 - Carl Nolte Technik GmbH biedt haar klanten een breed 
portfolio aan diensten, systeemcomponenten en technische producten. In het 
magazijn vertrouwt de onderneming al bijna tien jaar op de software van CIM 
Logistics. Met een release-upgrade naar de nieuwste softwarestandaard maakt 
het bedrijf zijn automatiserings- en productiesysteem klaar voor de toekomst. 
 
Carl Nolte, gevestigd in Greven (D), houdt zich bezig met de opslag en verkoop 
van goederen op het gebied van arbeidsveiligheid, bedrijfsbenodigdheden en ook 
slang- en persluchttechniek. De ongeveer 54.000 artikelen zijn verdeeld over 
pallet-, legbord-, blok- en draagarmmagazijnen. Een bijzonder kenmerk van het 
magazijn is het transportsysteem, dat ook door het Warehouse Management 
Systeem (WMS) PROLAG®World wordt aangestuurd. Het transportsysteem 
strekt zich uit over drie niveaus en fungeert als een ‘meetingpoint’ in het magazijn. 
De goederen worden opgeslagen op het eerste niveau. Allereerst worden ze door 
de transporttechniek naar de hefinstallatie getransporteerd, waar 
PROLAG®World beslist naar welk niveau de goederen verder moeten worden 
getransporteerd. Deze beslissing wordt op een procesgeoptimaliseerde manier 
genomen, met het oog op de snelste picking en uitslag. Op het 
bestemmingsniveau halen de werknemers de goederen van het transportsysteem 
en brengen ze naar de uiteindelijke opslagplaats. Het picken van de goederen 
vindt plaats op alle drie niveaus. Het personeel pickt de goederen en levert ze af bij 
het transportsysteem. Ook hier bepaalt PROLAG®World de optimale route en 
bestemming van de goederen tot ze uiteindelijk naar het verpakkingsstation 
gebracht worden. 
 
Digitalisering versnelt verzending 
"Een van de grootste successen van de magazijndigitalisering is de versnelling van 
de verwerking bij het verpakkingsstation", zegt Matthias Brüggemeier, 
projectmanager bij Carl Nolte Technik GmbH. Het WMS introduceerde ook een 
verzendsysteem dat de doorlooptijden in het verpakkingsstation kon verkorten 
door automatisch de optimale verzenddienstverlener te selecteren. 
PROLAG®World meldt informatie zoals het aantal colli of het gewicht van de 
goederen aan het verzendsysteem. Deze bepaalt door berekeningen in de 
software met welke verzenddienstverlener de goederen zullen worden verzonden. 
Het uiteindelijke etiket wordt in PROLAG®World afgedrukt. "De medewerkers op 
het pakstation hoeven niet meer te weten welke verzenddienstverlener wordt 
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gebruikt om de goederen te verzenden, de software regelt dat op de achtergrond", 
zegt Alexander Huber, projectmanager bij CIM Logistics. 
 
Release-upgrade garandeert veiligheid, nu en in de toekomst 
 
Met de huidige release-upgrade is de software op het gebied van veiligheid en 
technologie up-to-date gebracht. Een nieuwe functie die in dit verband is 
ingevoerd, is het zogenaamde "voortschrijdend onderhoud van het 
klantenbestand". Telkens wanneer een bestelling binnenkomt, controleert 
PROLAG®World op de achtergrond of de bij de bestelling behorende klant reeds 
in het systeem bestaat en of de gegevens actueel zijn. Indien dit niet het geval is, 
maakt het systeem automatisch een nieuwe record aan of werkt het bestaande bij. 
Zelfs kleine optimalisaties bij het identificatiepunt en op het verpakkingsstation 
zorgen op hun beurt voor snellere en dus kosten- en middelenbesparende 
werkstromen. En het dashboard zorgt voor een betere usability in het magazijn: 
het personeel heeft de mogelijkheid om te allen tijde een overzicht te hebben van 
de voorraadbewegingen en belangrijke kencijfers. "De nieuwe release maakt ons 
magazijn bestand tegen toekomstige uitdagingen en biedt ons de mogelijkheid om 
andere processen - zoals productie - daaraan te koppelen en te optimaliseren," 
zegt Matthias Brüggemeier met een blik op de toekomst. Ook Alexander Huber 
kijkt uit naar een verdere samenwerking met een zeer gemotiveerde klant: "Ons 
partnerschap werd en wordt gekenmerkt door de grote betrokkenheid van de 
klant. Hij nam altijd veel tijd voor dit project en vond al op voorhand veel 
optimalisatiemogelijkheden". 
 
 
 
Aantal tekens: 3.625 
Aantal woorden: 601 
 

 
Fotobijschrift: Carl Nolte Techniek / Fotografie Wattendorff 
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Over Carl Nolte 
Carl Nolte Technik GmbH staat haar klanten met de vier hoogwaardige 
competentiegebieden bedrijfsveiligheid en bedrijfsbenodigdheden, evenals slang- en 
persluchttechniek terzijde. Het bedrijf met traditie en innovatieve geest biedt een breed 
scala aan diensten en adviseert haar klanten objectief en met een jarenlange know-how. De 
diensten variëren van advies, testen en onderhoud tot evenementen en opleiding. Wat de 
flexibiliteit betreft, zorgen de werkplaats, het Nolte-serviceteam en een 24-uurs 
storingsdienst ervoor dat problemen snel worden opgelost en dure stilstandtijden worden 
vermeden. In de Nolte-winkel in Greven kunnen klanten werkkleding en schoenen passen. 
Veel artikelen op het gebied van bedrijfsbenodigdheden zijn hier ook direct verkrijgbaar. 
 
CIM – LOGISTICS SOFTWARE SPECIALISTS 
"Wij zijn aanjagers van innovatie en stellen normen voor ideale en intuïtieve 
procesbesturing" - deze visie volgen wij al sinds 1985, waardoor wij al meer dan 30 jaar de 
toonaangevende leverancier van Warehouse Management Systemen (WMS) zijn. De 
experts van CIM adviseren, plannen en implementeren de perfecte logistieke oplossing voor 
uw bedrijf. CIM is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013. De WMS-
suite van de onderneming, PROLAG®World, is SAP-gecertificeerd en wordt jaarlijks door 
het Fraunhofer-instituut voor materiaalstroom en logistiek gevalideerd. PROLAG®World is 
platformonafhankelijk en kan overal ter wereld en op elk moment via het internet worden 
gebruikt. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.cim-logistics.nl.  
 
Perscontact:  
CIM GmbH, Livry-Gargan-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck , Daniel Wöhr, Tel. +49 8141 
5102-0, e-mail presse@cim.de 
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