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Functionaliteit 

WarehouseMaster biedt uitgebreide gestandaardiseerde functionaliteit 

voor het inslaan, uitslaan, overslaan en opslaan van goederen. De 

invoer kan eenvoudig worden aangepast aan uw eigen wensen. 

Daardoor is een snelle invoer mogelijk van alle inslag-, uitslag- en 

overslagorders. 

 

U kunt partijen en serienummers vastleggen met aanvullende 

informatie over containers, THT-datum of bijvoorbeeld over 

partijcontroles die zijn uitgevoerd. 

 

Tevens kunt u een administratie voor gevaarlijke stoffen bijhouden, 

voor accijnzen en voor een douane-entrepot. 

√ volledige integratie met uw 

 financiële pakket 

√ gebruikersvriendelijke 

 interface 

√ eenvoudig aan uw wensen 

 aan te passen 

√ ondersteuning van uw 

 complete bedrijfsvoering 

WarehouseMaster, de totaaloplossing voor uw warehouse 
 
WarehouseMaster is het uitgebreide warehouse management systeem van TransportMaster.com B.V. Het 

is een softwareproduct voor het "public warehouse", op dezelfde leest gestoeld als TransportMaster. Dat 

wil zeggen volledige integratie met uw financiële pakket, gebruikersvriendelijk en modulair uit te breiden. 

Dit WMS is bestemd voor logistieke dienstverleners, transporteurs, expediteurs, verladers en andere 

ondernemingen met opslagmogelijkheden.  
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Artikelen 

De artikelen zijn de basis voor alle goederentransacties. Daarom kunt u 

in WarehouseMaster veel gegevens bij de artikelen vastleggen: maten 

en gewichten, omschrijvingen, verpakking, in– en verkoopprijs, 

eenheden, etc. 

Speciaal voor magazijnen die te maken hebben met gevaarlijke stoffen 

kan informatie met betrekking tot de ADR-classificatie worden 

vastgelegd waaronder het UN-nummer. 

 

 

Eenheden 

Eenheden bieden de mogelijkheid onderscheid te maken in opslag-, 

verpakkings- en palleteenheden. Relaties in eenheden is een 

belangrijke module om verhoudingen tussen eenheden aan te geven: 

één pallet bestaat uit 50 dozen, elke doos bevat 10 artikelen, enz. U 

bepaalt zelf zowel de eenheden als de onderlinge verhoudingen. 

 

Bij een artikel kunt u naast de standaardeenheid ook afwijkende 

eenheden vastleggen. Zo kunt u voor het inslaan van goederen 

factureren op basis van europallets en voor de uitslag op basis van 

bijvoorbeeld omdozen. 

 

 

Kenmerken 

√ Integratie met mobiele 

 oplossingen voor o.a. 

 goedereninslag, orderpicken 

 en cycle counting. 

√ douane-entrepot 

√ accijns registratie 

√ gevaarlijke stoffen 
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Magazijnen en locaties 

U kunt meerdere magazijnen vastleggen in WarehouseMaster, elk met 

de daarbij behorende locaties. Die verschillende locaties kunt u als 

“snel locatie” vastleggen waardoor u nog sneller gegevens invoert. 

 

 

 

Tarieven 

U kunt in WarehouseMaster gedetailleerde prijsafspraken vastleggen, 

gebaseerd op tarieven en opslageenheden. Per prijsafspraak kunt u 

een minimum en een maximum bedrag vastleggen. 

 

Tevens kunt u bewaarloonmethodieken vastleggen en deze 

methodieken koppelen aan prijsafspraken. Voor elke debiteur kunt u 

meerdere prijsafspraken vastleggen. 

 

Facturering 

Voor alle activiteiten geldt dat u deze uiteindelijk aan de opdrachtgever 

in rekening wilt brengen. Uiteraard kunnen kostenregels automatisch 

worden gegenereerd bij het reserveren of verwerken van orders. Maar 

u kunt ook handmatig kostenregels toevoegen in bestaande of nieuwe 

facturen. Ook het periodiek bepaalde bewaarloon wordt als nieuwe 

kostenregel toegevoegd  

 

Een greep uit de modules 

√ Transportkoppeling 

√ Voorraadhistorie 

 (meerdere jaren) 

√ Partijen registratie 

√ Goederen statussen 

√ THT datum 

√ Relaties in eenheden 

√ Inslag wizard 

√ Uitslag wizard (FIFO/LIFO) 

Met de locatiegenerator maakt u snel verschillende locaties aan. 
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Managementinformatie 

In WarehouseMaster zijn diverse standaardoverzichten op te vragen. 

Met filters kan vervolgens eenvoudig worden ingezoomd op details, 

bijvoorbeeld alle artikelen van een bepaalde klant of op een bepaalde 

locatie. 

 

Er zijn overzichten die de complete voorraadhistorie en alle 

voorraadmutaties tonen. Diverse standaardrapportages geven u en uw 

klanten inzicht in de verschillende voorraadmutaties en de actuele 

plankvoorraad. 

 

Met WarehouseMaster heeft u een uitstekende oplossing in huis voor de 

totale bedrijfsvoering en -administratie van uw warehouse. 

 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een 

vrijblijvende demo. 

 

TransportMaster.com B.V. 

Newtonlaan 115 

3584 BH Utrecht 

Netherlands 

 

T +31 (0) 85 273 19 64 

www.transportmaster.com  

 

www.transportmaster.com  

info@transportmaster.com 
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