
MAGAZIJNGEGEVENS
• Hoofdmagazijn in Augsburg; daarnaast zijn er diverse dynamische

satelliet magazijnen.
• Ongeveer 1.000 m² outdoor- en 90.000 m² indoor opslagruimte.
• 75.000 palletplaatsen
• De opslagruimte is opgedeeld in palletstellingen, vloeropslaglocaties

met stapelbaarheid, blokopslag, inrijstellingen en doorrolstellingen.

HARDWAREBESTURING
• WLAN-verbinding van mobiele toestellen en vorkheftruckterminals

INTERFACES
• Host-interface naar ERP-systeem SAP®
• Interface voor Excel-import en Excel-export
• CSV-interface

PRESTATIIEVERMOGEN
• Afhankelijk van de eigenaar zijn er tussen de 1.000 en 35.000

artikelen op voorraad.

PROCESSEN EN OPLOSSINGEN
• Software architectuur: Schenker gebruikt zowel een on-premise als

een cloudoplossing van PROLAG®World (eigendomsafhankelijk)
• PROLAG®World converter: universele interface voor de

totstandkoming van een homogeen softwarelandschap
• PROLAG®Go: orderpicksysteem voor efficiënte, papierloze

procesbesturing in het magazijn
• "Snel verpakkingsstation" voor snellere verwerking van e-commerce

business (efficiënte afhandeling van 1-stuks bestellingen)
• Dashboard, ordercombinaties, prioriteitsmodus, consolidatie en

multi-order picking voor versnelde processen, met name voor de
digitale handel

• Goedereninvoer van GTIN-artikelen
• THT- en batchbeheer
• Beheer van ontbrekende onderdelen/crossdocking
• ´Kwaliteitsbeheervoor een hogere leveringskwaliteit
• Beheer van retourzendingen, gedeeltelijk individueel geoptimaliseerd

voor klanten uit de e-/m-commerce sector

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• PROLAG®World en PROLAG®Go zorgen voor

kostenvermindering door efficiënte, transparante en eenvoudige
processen

• Optimalisering van de processen voor uitgaande goederen, met
name bij het verpakkingsstation en bij de verzending
(verbeterde afwikkeling van e-commerce)

• Minimalisatie van route- en handlingstijden in alle processtappen
• Intelligente logistiek met flexibele processen
• Verhoging van het serviceniveau en de leveringskwaliteit
• De PROLAG®World converter creëert een homogeen IT-

landschap

SCHENKER DEUTSCHLAND AG

DB Schenker is een internationale
logistiek dienstverlener die voor een
groot aantal klanten goederen opslaat
en verzendt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hostsysteem
SAP
Databank
Microsoft SQL Server 2012
Besturingssysteem
Windows Server 2012 R2
Users
150

PROLAG®World 3PL
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