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De invoering van draad- en

papierloos orderpicken heeft

bij Hero Nederland het samen-

stellen van bestellingen niet

alleen aanmerkelijk versneld

maar ook het aantal fouten

teruggedrongen. Bovendien is

een belangrijke verbetering

gerealiseerd op het terrein van

traceerbaarheid.

Hero Nederland moet in het kader van de
verplichte traceerbaarheid van elke tray
of krat met producten die het centrale
magazijn in Breda verlaat, bijhouden
naar welke winkel deze is gegaan. Het
gaat daarbij om frisdranken, vruchten-
sappen, jams en sinds kort ook granenre-
pen. Het bedrijf beschikt over vier vol-
automatische productielijnen en levert in
binnen- en buitenland. In het geval dat
een specifieke partij moet worden terug-
gehaald naar de fabriek, moet de infor-
matie snel zijn terug te vinden.

Vele orders
“Dagelijks komen bij Hero grote hoeveel-
heden orders binnen van verschillende
afnemers”, zegt Paul Weijland, IT-
manager van Hero Nederland. “Deze
bestellingen worden door onze orderpic-
kers samengesteld. Tot voor kort gebeur-
de dit op basis van papieren picklijsten.
Nadat de bestelling klaar was voor ver-
trek, moest de betreffende medewerker
de order handmatig afmelden in het sys-
teem. Vervolgens werd de order door een
andere medewerker vrijgegeven. Het was
een inefficiënt en foutgevoelig proces.
Om aan deze situatie een einde te
maken, hebben we gekozen voor de
oplossing van Methec, een combinatie
van intelligente handscanners en een

integratie met het ERP-pakket van Baan.
Niet alleen gaat dit proces nu veel snel-
ler, ook worden door de real-time verwer-
king van gereedstaande orders in het sys-
teem fouten voorkomen.”

Geïntegreerde oplossing
De oplossing van Methec bestaat bij Hero
uit een draadloos orderpicksysteem op
basis van barcode/RF (radio frequency)-
datacommunicatie. Met behulp van intel-
ligente handscanners zorgt het systeem
voor een automatische registratie en ver-
werking van alle magazijnhandelingen.
Doordat het systeem via de middleware-
software (speciale koppelingssoftware) is
gekoppeld aan het ERP-pakket, krijgt
Hero een geïntegreerde oplossing voor
het gehele orderverwerkingsproces,
inclusief het samenstellen van orders. 

Voorraadbeheer
Papieren picklijsten behoren bij Hero tot
het verleden, evenals aan het handmatig
afmelden van orders. Sander Jansen van
Methec legt uit: “De communicatie tus-
sen de handscanners en de middleware-
software van Methec verloopt draadloos
op basis van RF-technologie. Via een
koppeling met het ERP-systeem lezen de
orderpickers op het display van de hand-
scanners de samenstelling van een

bepaalde order. Bij het picken van de ver-
schillende producten scannen ze vervol-
gens de barcode van de betreffende loca-
tie en geven ze het aantal eenheden op.” 
Is de order volledig samengesteld, dan
wordt deze gereed gemeld aan het ERP-
systeem, waarbij tevens de voorraadge-
gevens in Baan worden aangepast. Tij-
dens het picken van de orders worden de
voorraden op de picklocaties real-time
doorgeven, zodat er direct een melding

kan uitgaan als de voorraad op een loca-
tie onder het veiligheidsniveau dreigt te
komen. Op de terminal van de heftruck-
chauffeur verschijnt een aanvulorder.

Traceerbaar
Naast een oplossing voor het orderver-
werkingsproces is hiermee een belangrij-
ke schakel in de traceerbaarheidsketen
afgedekt. Op ieder moment en op elk
gewenst niveau is alle informatie terug te
vinden in het ERP-systeem. 
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Het geïntegreerde traceerbaarheids-
systeem houdt alle 

goederenbewegingen exact bij

Gebruik barcodes en RF-technologie verbetert traceerbaaheid

Hero integreert
orderpicking en ERP

Door de real-time ver-
werking van gereed-
staande orders worden
fouten in het systeem
voorkomen.
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