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C&W – Het bedrijf



C&W

• Opgericht door logistiek en IT professionals (C&W)

• Gevestigd in Marke – BE

• Centre of excellence in WMS implementaties

• Team van 23 functionele/technische WMS experts

• WMS Add-on ontwikkeling

• 24/7 support organisatie



WMS 
Implementatie

WMS-ERP
Integratie

WMS-MHE
Integratie

WMS-CARRIER
Integratie

Onze Habitat

WMS-EDI
Integratie
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Onze WMS referenties

• Via in software

• Hoeveel netwerkpunten nodig?

• Waar situeren ?

• Rol binnen het netwerk ?
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C&W – Diensten



WMS Diensten

WMS implementaties

• Functioneel ontwerp

• Configuratie, Ontwikkeling

• Acceptatie, training

• Go live assistentie 

• Helpdesk (24 7/7)

 Project Management

• Project follow up

• SQL DBA

 Logistieke systeem integratie

• MHE-Material Handling Equipment

 AS/RS – Kranen/Shuttle systemen

 Verticale storage systemen

 Order picking systemen

• Voice Connector

• Supply Connector

 EDI integratie

 ASN portal



WMS knowledge base

 Ervaring met Verschillende WMS oplossingen

 Benchmark best practices

 Ervaring met verschillende WMS omgevingen/processen

 Van volledig manuele tot vol automatische magazijnen

 Van volle pallet handling tot detail picking operaties

 Van elektronica, tot food&beverage , automotive, 3PL, …

 WMS NB Consultancy

 Oplossing gebaseerd op de functionele beperkingen van WMS software

 Minimaliseren van ontwikkeling / maximaliseren standaard gebruik



Het WMS SHOCK Effect



Niet de SLECHT nieuws show maar

 Bijstellen verwachtingen omtrent WMS implementaties

 Gebaseerd op +20 Y WMS praktijk ervaring

 Mogelijke valkuilen

 Wat te verwachten, maar vooral wat NIET te verwachten omdat

 Of verwachtingen te hoog gezet zijn

 Of er te veel beloofd is

 Of het verkeerd wordt aangepakt

 Of Disaster ….

 Een oproep tot gezond verstand voor een goede aanpak

 WMS, het is niet louter SOFTWARE ! 

 De implementatie genereert een SHOCK in het bedrijf!

DOEL van de presentatie



ELKE GELIJKENIS MET BESTAANDE MAGAZIJNEN 

EN/OF PERSONEN BERUST OP LOUTER TOEVAL!!

... voor wat volgt ...

?



S Software

H Hardware

O Organisatie

C2 Configuratie / Contract

K Koncept

Het WMS SHOCK Effect



SHOCK => Software

 Mythe nr1 : Het is standaard software ...

 Zelfs al is de software standaard, jullie klanten zijn niet standaard en jullie magazijn evenmin

 WMS is geen financiële module, er bestaat geen exacte wetenschap binnen de logistiek

 Interfacing = Functionaliteit , er bestaat niet zo iets als de standard interface

 Vermijd de black box solution, ga voor ownership

 Mythe nr2 : Later gaan we upgraden ...

 Verwacht niet dat toekomstige upgrades je business behoeftes zullen oplossen

 Upgrade komt vaak neer op (her)implementatie

 De manier waarop de WMS oplossing/partner zich kan aanpassen aan jou realiteit/evolutie is 

prioritair ! 

 De beschikbaarheid van goede basisfunctionaliteiten is een prioriteit.



Yard management
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Dock management

SHOCK => Software



WMS 
Implementatie

WMS-ERP
Integratie

WMS-MHE
Integratie

WMS-CARRIER
Integratie

WMS-EDI
Integratie

SHOCK => Software

 WMS is je logistieke integrator 
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SHOCK => Software

 Mythe nr1 : Het is standaard software

 Mythe nr2: Later gaan we upgraden 

 WMS is je logistieke integrator 

 De Software <> Het Systeem

 Het Systeem = het samenspel van Software/Hardware/Organisatie/Configuratie/Koncept

 De Software = is daar slechts één element van



SHOCK => Hardware

 Netwerk
 Dekking  

 Server
 Virtualisatie J or N ?

 Cloud-WMS ?

 DB
 Performantie is een werkwoord => Belang van DBA en onderhoud

 Afzonderlijke omgeving voor rapportering

 Randapparatuur
 Voice vs RF vs Tablet vs Glasses

 (Mobiele) printing

 Automatisering
 Flexibiliteit en schaalbaarheid

 Randvoorwaarden voor gebruik



SHOCK => Organisatie

 Warehouse organisatie
 Het WMS vervangt de warehouse organisatie NIET

 Het WMS vervangt de workload/staff planning NIET

 Het WMS faciliteert organisatorische wijzigingen

 Project organisatie
 1 WMS implementatie elke 10-15 jaar dus buiten de comfort zone

 Warehouse manager/supervisor niet noodzakelijk beste projectleider

 Change management wordt altijd onderschat

 Implementatie partner kan de interne projectleider NIET vervangen

 Milestones
 Analyse-Bouw-FAT-SAT-Go Live

 Geformaliseerde acceptatie procedure

 Realiteit begint waar de verbeelding eindigt
 Test, test, test, test, test

 Het systeem = de som van de scenario’s



SHOC2
K => Configuratie

 Belang van de Master data
 Logistiek drijft op EAN codes, volumes, gewichten

 Geavanceerde logistiek zonder deze elementen is BS

 Top Logistiek vereist Top Data

 Belang van het begrip Logistieke Unit
 L0, L1, L2, L3

 Single en Multi-level ondersteuning

 Belang van begrip Stock Product

 Configureerbaarheid = Flexibiliteit
 WMS processen  = regels en templates

 Het systeem = de som van de scenario’s
 Dergelijke set van parameters kan slechts goed getest worden in een realistische omgeving

 Test omgeving moet gevoed worden met live data uit de productieomgeving



SHOC2
K => Contract

 Een goed contract is geen garantie voor een goed project
 WMS = lange implementatie tijd = huwelijk

 Wat na de go live ? Job shopping ? Ownership ?

 Scope
 Beslis niet louter obv gelijkaardige referenties

 Voorzie ruimte voor wijzigingen gedurende het project

 Vaste scope is uitzondering of zo goed als onbestaande

 Budget
 Een fix go-live datum is een garantie voor mislukking

 Een fix budget is een garantie voor mislukking

 Vast budget = Vaste Scope = Vaste Timing

 Voorzie voldoende ruimte voor externe begeleiding



SHOCK => Koncept

 Vertrekken van een goed concept is een must!
 Evalueer AS-IS vs TO-BE

 Doe een voorafgaande studie van de goederenstromen

 Kwantificeer goederenstromen – onderscheid hoofd/neven

 Evalueer op voorhand de zin of onzin van automatisering

 Definieer je KPI’s voor latere evaluatie

 Gebruik onafhankelijke externe expertise

 Laat je niet verleiden
 Het concept is TO-BE

 Vermijden van het risico “Too much, too soon”

 Een concept wordt geleidelijk gerealiseerd, nooit ineens

 Eerst leren gaan ...

 Het concept is voorwaardelijk

 Afhankelijk van de basis voorwaarden

 Project kan falen als deze voorwaarden niet voldaan zijn

 Het concept is niet eeuwigdurend

 Logistieke omgevingen wijzigen gedurende en na een implementatie

 Voorzie een budget voor evaluatie van het concept ook nà en niet enkel vòòr het project !



WMS 

het is meer dan gewoon een

SOFTWARE implementatie! 

Q&A ?

Conclusie & Waarheid

Bezoek onze stand en vernieuwde website

www.cwlogistics.be


