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DIGITAL STOCK
De voorraad van uw bedrijf is de spil van uw onder-

maat van uw bedrijf, waarmee u het kluwen aan pro-

neming. Het vertegenwoordigt een enorm kapitaal

ducten, bijbehorende date en talrijke bewegingen

en vereist de nodige aandacht. Het beheren van de

in een slimme, gebruiksvriendelijke en visuele tool

volumes, bewegingen en bijbehorende financiële

kan beheren. Efficiënte op vlak van uw voorraad, op

impact brengen echter een uitdaging met zich mee.

vlak van uw tijdsbesteding en op vlak van de totale

Digital Stock is uw oplossing, geconfigureerd op

financiële impact.

24/7 CONTROLE
OVER UW
VOORRAAD

Altijd in beweging. Steeds volledige controle.

ALLES IN ÉÉN TOOL.
Elke beweging van uw gestockeerde producten, voorraadlocaties en transportmiddelen
gedigitaliseerd, gekoppeld en gebundeld in
één performante én gebruiksvriendelijk software tool.

EEN TOOL, AANGEPAST AAN UW WERKING. NIET OMGEKEERD!
Analyseren, digitaliseren en automatiseren
van uw voorraad- & bedrijfsprocessen. Het
3-stappenplan gidst ons samen naar een gebruiksvriendelijke tool op maat van uw organisatie. Met de fundamenten voor toekomstige
evoluties.

ALTIJD BEREIKBAAR, ALTIJD NABIJ.
IN THE CLOUD.
U heeft voortdurend volledige controle. Uw
voorraadbeheer is altijd en overal beschikbaar (24/7) en bereikbaar via tal van apparaten (desktop & mobiele applicatie).

Hoe een efficiënter voorraadbeheer voeren?
Digital Stock werd ontwikkeld met een diepgaande

Er

focus op gebruiksvriendelijkheid, met efficiëntie en

actieve rol op uw scherm. In gebruik kunt u ten

snelheid tot gevolg. En dat uit zich op tal van vlakken.

alle tijden uw tool raadplegen via tal van kana-

In het analyseren van uw voorraadbeheer bren-

len,

gen we in kaart waar u verbeteringen kunt

inclusief alle bewegingsvrijheid. Indien u echter

realiseren. Bij het configureren van de soft-

met uw profiel over de toegewezen en op maat

ware op maat van uw specifieke situatie cre-

ontwikkelde

ëren we een tool die uitblinkt in eenvoud.

staat

straks

geen

enkele

knop

zonder

terwijl u beschikt over real-time informatie

gebruikersbevoegdheid

beslist!

De functionaliteiten
AANMELDEN
Elke gebruiker krijgt een “gebruikersprofiel” waarmee hij of zij dient in te loggen. In functie van
het profiel zijn er bepaalde bevoegdheden en bewegingsvrijheden beschikbaar of verborgen.
Door middel van uitgebreide en gedetailleerde logging wordt elke handeling per
gebruikersprofiel geregistreerd.

GEBRUIKERS & GEBRUIKERSROLLEN
U kan via deze module de gebruikersprofielen beheren. Toevoegen, aanpassen en verwijderen
van uw gebruikersprofielen, op maat de bevoegdheden en mogelijke handelingen instellen en
vervolgens de profielen linken aan specifieke medewerkers.

NAVIGEREN
Eenvoudigweg bewegen door een hoop informatie en mogelijke handelingen? De navigatiebalk staat op ieder scherm aan de linkerkant ter beschikking. De items linken naar de functionaliteiten en mogelijkheden van de tool. Hierbij wordt rekening gehouden met de rechten van
het specifieke gebruikersprofiel.

De functionaliteiten
PRODUCTBEHEER
Beheer uw productportefeuille, zowel klein als zeer groot, met het grootste gemak!
Een weldoordachte en met oog voor detail ontworpen interface brengt overzicht en
stuurt u in uw handelingen.
De volgende functionaliteiten zijn voorzien:
>

Algemeen beheer van productgegevens

>

Databeheer naam, id, eigenaar, leverancier, prijs, referentienummers,…

>

Categorieën, types en classificaties koppelen aan een product

>

Afbeeldingen koppelen aan producten

>

Eigenschappen koppelen

>

Product barcodes beheren (eigen / extern)

>

Voorkeurslocatie in het magazijn aanduiden

>

Omschrijvingen toekennen aan producten

De functionaliteiten
LOCATIEBEHEER
Een centraal beheer van al uw voorraadruimtes & locaties. Overzichtelijk, visueel en in
real-time. Van een globaal gegeven tot het kleinste detail in kaart gebracht.
Verder worden de volgende functionaliteiten voorzien in de module:
>

Sub-locaties en zones definiëren binnen het magazijn
Bv: Hal 1 -> Zone 1 t.e.m. 40

>

Locatie barcodes beheren

>

Nummering per locatie definiëren

>

Type locaties definiëren

>

Eventuele opmerkingen toevoegen

>

Locaties in meerdere vestigingen beheren

De functionaliteiten
OVERZICHTSSCHERMEN VOORRAAD
Er zijn diverse visuele dashboards voorzien om een duidelijke status te verkrijgen van uw
voorraadvolumes. Volgende functionaliteiten zijn voorzien:
>

Overzichtsscherm voorraadvolume per product

>

Overzichtsscherm voorraadvolume per klant / project / medewerker

>

Overzichtsscherm voorraadvolume per product categorie

>

Overzichtsscherm voorraadvolume per product leverancier

>

Overzichtsscherm voorraadvolume per locatie

>

Overzichtsscherm verbruikte voorraad

>

Productopzoekingen

Stel paramaters in en bepaal de minimum & maximumvolumes die u wenst of nodig heeft.
>

Mogelijkheid om per product een minimum en maximum voorraad in te stellen

>

Overzichtsscherm van producten die een minimum voorraad hebben bereikt

>

Bestellijst genereren van de te bestellen producten rekening houdende met
de maximum voorraad.

>

Duidelijke visuele indicatie in overzichtsschermen wanneer minimum voorraad
bereikt werd

De functionaliteiten
LEVERANCIERS & BESTELLINGEN
Implementeer uw leveranciersgegevens en bijbehorende specificaties (productgamma,
raamcontracten, etc.) Stel de gewenste voorraadniveaus in en automatiseer uw bestellingen
waardoor u nooit meer uw gewenste minimum of maximum zal overschrijden.
Verder worden de volgende functionaliteiten voorzien:
>

Algemene gegevens per leverancier beheren

>

Contactpersonen beheren

>

Producten koppelen aan leveranciers

>

Bestelhistorie per leverancier bekijken

>

Bestelproces configureren

>

Product bestellijsten per leverancier bekijken op basis van minimum voorraden

>

Bestellingen te plaatsen op basis van de bestellijsten.
Hierbij wordt een bestelbon gegenereerd.

>

Bestelbonnen automatisch bezorgen bij leveranciers

De functionaliteiten
VOORRAADBEWEGINGEN
Een eenvoudig beheer van en helder inzicht in de verschillende product- & t
ransportbewegingen. Inkomend, intern en uitgaand.
Volgende functionaliteiten werden voorzien:
>

Nieuwe goederen in voorraad nemen

>

Nieuwe goederen in voorraad nemen op basis van leveranciersbestellingen

>

Verplaatsingen binnen het magazijn registreren

>

Goederen uit voorraad nemen.

De functionaliteiten
BARCODESCANNERS
Om voorraadbewegingen makkelijk te registreren kan gebruik gemaakt worden van
barcodescanners.
Onderstaande zijn de verschillende mogelijkheden om op een efficiënte wijze
voorraadbewegingen uit te voeren met of zonder barcodescanner.
>

Manuele selectie van producten en locaties via pc, mac, tablet of smartphone

>

Automatische selectie van producten en locaties door het scannen van barcodes
via een pc, mac, tablet of smartphone verbonden met een barcodescanner.

>

Automatische selectie van producten en locaties door het scannen van barcodes
met een smartphone of tablet.

>

Automatische selectie van producten en locaties door het scannen van barcodes
met een warehousetablet of een ondersteunde warehousescanner.

De functionaliteiten
KLANTEN & PROJECTEN
Steeds “on top of it” dankzij een sterke oplossing voor het beheren en benutten van uw
klantendata.
We voorzien de volgende functionaliteiten:
>

Algemene gegevens van klanten beheren

>

Contactpersonen van klanten beheren

>

Projecten koppelen aan klanten en pick orders

>

Overzichtspagina pick orders per klant met bijhorende statussen

>

Patronen herkennen en automatisch en/of manueel periodiek proactieve
bestelvoorstellen formuleren.

De functionaliteiten
PICK ORDERS
De belangrijkste flow in het totaalplaatje… die van de pick orders.
Een cruciaal element in uw distributieketen, het vertrekpunt van de goederen richting uw
klant.
Volgende functionaliteiten werden voorzien:
>

Overzichtsscherm van alle orders met aanduiding van datum, aanvrager,…

>

Het koppelen van een pick order aan een medewerker

>

Aangepast scherm voor magazijniers om makkelijk orders klaar te zetten

>

Met mogelijkheid om back orders te plaatsen

>

Met mogelijkheid om vervangende producten aan te geven

>

Mogelijkheid om een order uit te scannen bij afhaling

>

Mogelijkheid om het gewenst tijdstip de order te bepalen.

De functionaliteiten
IMPORTEREN & EXPORTEREN
Alle data die in Digital Stock ter beschikking staat wordt met enkele muisklikken klaargestoomd
om te exporteren, in verschillende formaten. Anderzijds beschikt u over een zeer
gebruiksvriendelijke tool om gegevens in excel-formaat te implementeren voor gebruik.

LOGBOEK
Via het logboek wordt elke transactie in de software gelogd, in combinatie met de medewerker
die de actie heeft uitgevoerd alsook het tijdstip van uitvoering. Ook hier kan u met behulp van
enkele eenvoudige stuurknoppen met het grootste gemak richting uw doel navigeren.

UITBREIDINGEN
Digital Stock bevat reeds een zeer uitgebreide kernwerking met tal van functionaliteiten.
Het is echter moielijk om de functionaliteiten nog verder uit te breiden. Dit met o.a. :
>

Productiebeheer

>

Facturatiebeheer

>

Rapportering op maat

>

Koppelingen met externe software

>

Externe bestelpagina’s

Starten met Digital Stock!
Uw contactpersoon bij Digital Talents, specifiek toegewezen aan uw project, begeleidt u doorheen het implementeren, configureren en lanceren van Digital Stock in uw organisatie. Ook na de opstart blijft uw contactpersoon ter beschikking om u verder van dienst te zijn met een antwoord op al uw vragen.

KICK-OFF MEETING & BEHOEFTENANALYSE
Tijdens de kick-off meeting bespreken we uw wensen, behoeften én zelfs uw huidige frustraties. We bepalen
de prioriteiten, benodigde stappen om uw tool op maat vorm te geven en vormen de bijbehorende tijdslijn van
het traject. Vervolgens creëren we een prototype op maat, volledig functioneel. Tijdens een workshop maakt u
kennis met de gebruikservaring en overlopen we elke stap in detail.
CONFIGURATIE
Na uw goedkeuring op het prototype starten wij aan de configuratie van de software. Deze fase resulteert in
een zogenaamde “testomgeving”. Uw module, maar nog eventjes achter de schermen geplaatst. Zo kan u nogmaals uitgebreid testen!
TESTEN & BIJSTUREN
In deze “testomgeving” kan u als klant de software testen. Hier en daar zullen wellicht nog kleine aanpassingen
gebeuren om de tool nog performanter te maken en volledig naar wens te finaliseren. We ontwikkelen vervolgens door tot een gebruiksklare versie.
OPLEIDING & ON BOARDING
Digital Talents voorziet voor de ingebruikname van de software een doorgedreven opleiding voor alle medewerkers. De opleiding kan plaatsvinden in ons opleidingscentrum te Hasselt, in uw bedrijfsomgeving of op een
andere locatie naar keuze. De opleiding neemt gewoonlijk ongeveer een halve dag in beslag.
IN GEBRUIKNAME
Na oplevering kan de tool kan u starten met dagelijks ervaren welke verhoging van efficiëntie Digital Stock
heeft opgeleverd. We laten u na de lancering echter niet in de steek. Uw contactpersoon staat steeds voor u
klaar met raad en daad!

Service & nazorg
Wanneer u kiest voor Digital Stock kan u rekenen op een permanente service, een evoluerende
tool en gestructureerde updates op vlak van technologie.
> Op weekdagen van 8u00 tot 17u30 permanent ter beschikking voor al uw vragen.
> Digitale support via mail of telefoon. Of zelfs ter plekke indien nodig!
> Advies bij het benutten en optimaliseren van het potentieel van Digital Stock.

Vrijblijvende demo of offerte?
Contacteer ons via onderstaande gegevens indien u een vrijblijvende demo of prijsofferte
wenst van Digital Stock.
T: 011 45 47 87
M: info@digitaltalents.be

