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De consument wordt steeds veeleisender en de complexiteit van 
logistieke processen neemt met de dag toe. Kortom een markt in 
beweging houd in: inspelen op trends en ontwikkelingen.

 ` Het gedrag en verwachtingen van klanten verandert en hiermee de 
samenstelling van orders 

 ` Behoefte aan integraties met meerdere systemen

 ` Behoefte om meerdere order stromen door elkaar te ondersteunen

 ` Behoefte om met diverse pick strategieën om te kunnen gaan

 ` Schaarste aan magazijnpersoneel

Herken je dit en wil je ook:

 _ Je logistieke kosten omlaag krijgen en de omzet zien groeien?

 _ Meer efficiency door het optimaliseren van je magazijnprocessen?

 _ Een hogere pick performance bereiken met dezelfde of zelfs minder 
medewerkers in het magazijn?

 _ Altijd realtime overzicht van je logistieke processen?

 _ Je voorsprong in de markt vergroten?

Met Ceyenne WMS hebben wij de sleutel in handen tot het  
magazijn van de toekomst.

LOGISTIEK, EEN MARKT IN BEWEGING
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“De Ceyenne WMS software van Diract heeft ons 
geholpen onze snelle groei te faciliteren. Sinds de 
start van de samenwerking in 2015  heeft Diract zich 
als kundige en betrouwbare leverancier bewezen.”
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SLIMME SOFTWARE,  
EFFICIËNTE LOGISTIEK
De wereld van logistiek, e-commerce en fulfilment blijft in 
beweging en dwingt bedrijven om kritisch te blijven kijken 
naar hun visie en strategie. Een goed WMS zorgt ervoor 
dat orders sneller en efficiënter worden gepickt en op tijd 
worden verstuurd met de juiste vervoerder.

Het efficiënt inrichten van het logistieke 
proces is van essentieel belang. Het 
levert kostenbesparingen op, verhoogt 
de flexibiliteit, verkort de doorlooptijd en 
de kans op fouten wordt teruggedrongen. 
Garanties op nauwkeurige leveringen 
verbeteren tevens de positie van jouw 
organisatie in de markt. 

Medewerkers in het magazijn zijn niet meer 
bezig met brandjes blussen maar werken 
met de juiste prioriteiten. Processen worden 
inzichtelijk gemaakt en geregistreerd. 
Hierdoor wordt de servicegraad en 
informatie voorziening verhoogd.

Slimme oplossingen
Slimme software die met je meedenkt 
en alvast vooruitblikt om efficiëntie en 
productiviteit in het magazijn te vergroten. 
Met de implementatie van Ceyenne WMS 
breng je onder meer je logistieke kosten 
omlaag, verhoog je je omzet door een 
efficiëntieslag te maken, bewerkstellig je een 
hogere pick performance en optimaliseer je 
je magazijnprocessen.

Ceyenne WMS combineert al je logistieke 
behoeftes in één systeem. Een webbased 
oplossing die zowel in de Cloud als on-
premise alle processen aanstuurt van 
inbound, warehousing tot outbound. Met 
een breed scala aan functionaliteiten,  
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van automatische voorraadboekingen 
en locatietoewijzing tot het automatisch 
aanvullen van voorraad. Ceyenne WMS 
ondersteunt THT/FIFO en serienummer 
registratie, VAS/VAL processen tot 
multipick en multi warehousing. Het 
WMS koppelt rechtstreeks met ERP 
systemen, transporteurs en webshops. 
Ceyenne Warehouse Management biedt 
je de volledige oplossing.

Ontwikkeld op basis van jarenlange 
kennis en ervaring uit de dagelijkse 
logistieke praktijk. Wij begrijpen uw 
problemen en uitdagingen en vanuit 
deze voorsprong bieden wij u de beste 
oplossing in de markt.

Voor wie: 

Dagelijks helpen wij groothandels, 
webshops, distributeurs, retailers, 
productiebedrijven en logistieke 
dienstverleners. Met als basis 
ons WMS optimaliseren wij 
logistieke processen en hierbij is 
betrouwbaarheid essentieel.
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“De software van Diract heeft ons in staat gesteld 
om een succesvolle brug te slaan tussen ons en 
onze experts in heel Nederland. Wij rekenen ook 
bij het realiseren van onze verdere groei op onze 
partnership.”
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HOE PROFITEER JIJ VAN CEYENNE WMS:

Tijd en kosten 
besparend

Naadloze 
integraties

Flexibel & 
Schaalbaar 

Realtime 

Papierloos 

Continu magazijn 
optimalisaties

Performance 
verhogend

Korte 
implementatie tijd

Gebruiks -
vriendelijk

Minder 
handmatige 
verwerkingen
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“Sinds 2014 ondersteunt de Ceyenne software van 
Diract onze logistieke en e-commerce processen. In 
deze periode heeft zij zich een betrouwbare partner 
en van toegevoegde waarde voor onze digitale 
transitie getoond.”
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DE KRACHT VAN DIRACT EN CEYENNE WMS
Ons uitgangspunt is om altijd een partner te zijn die 
de organisatie doorgrondt en vertrouwen is hierin 
essentieel. Wij helpen met onze oplossingen en 
diensten jouw doelstellingen positief beïnvloeden. 

Als vertrouwde partner werken we graag met 
je samen op het gebied van procesverbetering, 
kwaliteitsverbetering en innovatie.

Proactieve partner voor  
de lange termijn
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DE CEYENNE SUITE BEVAT OOK

OVERIGE DIENSTEN VAN DIRACT

Ordermanagement

Implementatie Beheer

Cloud Hosting

Support

Consultancy

PIM Business 
Intelligence
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DIRACT IT 
Versterkerstraat 12 

1322 AP Almere
+31 (0)36 545 89 39 

info@diract-it.nl


