Doorbraak in Supply Chain Software
U wilt vooruit met uw bedrijf. U heeft nieuwe plannen, u wilt anticiperen op
veranderingen in de markt en u wilt uw bedrijfsvoering blijven optimaliseren.
Maar…
• Kan uw huidige software mee met uw plannen?
• Bieden uw systemen voldoende intelligentie?
• Heeft u bovendien hoge ICT-kosten?
Herkent u zich in deze situatie? Software vervangen door iets nieuws lijkt een gecompliceerde en kostbare
aangelegenheid. Zo vormt uw software een belemmering voor uw nieuwe plannen.

Nieuwe plannen mogelijk maken
Het wordt tijd voor software die met u meebeweegt. Istia heeft een flexibel cloud platform ontwikkeld voor
order management (OMS), transport management (TMS) en warehouse management (WMS) waarmee u uw
plannen mogelijk kunt maken. Nu en in de toekomst.
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Snelle implementatie
Continue optimalisatie van uw processen
Intelligente sturing en managementinformatie
Klaar voor moderne logistieke concepten
Altijd en overal toegankelijk via internet of mobiele apps

Snel en flexibel
U zit natuurlijk niet te wachten op een complexe big bang implementatie. Wij zijn van mening dat software
met u moet meegroeien. Of u nu WMS, TMS of OMS kiest, iedere standaardmodule kent een snelle
implementatie. Vanaf dat moment kunt u met het systeem gaan werken. U doet nieuwe inzichten op, die u
vervolgens gebruikt om de software verder te optimaliseren.
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Van alle markten thuis
Istia OMS regisseert de logistieke afhandeling van orders in de supply chain. Intelligente business
rules voegen diverse verkoopkanalen en voorraadpunten van meerdere schakels in de keten samen
tot één distributienetwerk.
Istia WMS bestuurt de werkzaamheden in magazijnen en overslagcentra. Praktische
managementtools en slimme sturing van medewerkers via voice of RF terminals zorgen voor een
efficiënte en tijdige logistieke afhandeling.
Istia TMS zorgt voor het beheer van uw transportvloot en de planning en afhandeling van ritten.
Op het overzichtelijke planscherm volgt u de voortgang en kunt u direct bijsturen. Ook chauffeurs
zijn via handige apps rechtstreeks aangesloten.

Voordelen cloud platform
3 Vast maandbedrag, inclusief hosting, back-up,
finance

webshop

updates en support

point of sale

3 Lagere kosten beheer
3 Geen eigen servers

OMS

3 Altijd back-up van uw informatie
WMS

TMS

3 U kunt overal vanaf ieder apparaat werken
3 Schaalbaar voor toekomstige groei
3 Uw informatie is goed beveiligd

Integratie met andere systemen
De modules van Istia kunt u met andere systemen koppelen. Hiervoor biedt Istia diverse mogelijkheden. De
meest voorkomende zijn: webservices, XML, CSV en EDI.
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TMS

Control tower voor uw transport
Istia Transport Management System (TMS) is onderdeel van het Istia
cloud platform. Hiermee beheert u de planning en uitvoering van uw
transportactiviteiten in één overzichtelijk scherm. Istia TMS onderscheidt zich
door eenvoud en gebruiksgemak. Het systeem is voorzien van mobiele apps
voor chauffeurs, klanten en planners.
Marktontwikkelingen, veranderende klantwensen en continue optimalisatie vragen om voortdurende
verandering bij transportbedrijven. Na een korte implementatie kunt u Istia TMS in gebruik nemen en
beschikt u over alle hedendaagse gemakken van een volwassen TMS zoals een control tower en real-time
sturing van uw chauffeurs of charters via mobiele apps. Vervolgens kunt u gefaseerd de bedrijfsvoering
optimaliseren naar uw laatste inzichten.
Istia maakt het mogelijk om nieuwe businessmodellen te realiseren met innovatieve logistiek. In onze
visie is de logistieke keten van de toekomst connected, controlled en consolidated. Wij noemen het de
Triple Con Supply Chain.

Connected
Istia TMS zorgt voor directe aansturing van uw chauffeurs. Uiteraard is onze cloud software overal en altijd
toegankelijk, via internet of mobiele apps op tablets of smartphones. Tevens is het mogelijk charters te
voorzien van een app waarmee de chauffeurs real-time informatie kunnen uitwisselen met de planning.

Controlled
Istia TMS beschikt over instelbare business rules die zorgen voor een volautomatische regie over het
transport. Istia TMS biedt ondermeer de volgende optimalisaties:
• Sourcing
Wat is de meest geschikte vervoerder?
• Routing
Wat is de meest geschikte route ?
• Cubing
Welke producten passen tezamen in een voertuig?
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Consolidated
Istia TMS maakt het mogelijk om voertuigen, personeel en overslagruimte te delen met netwerkpartners.
Zo zorgt u voor een optimale inzet van uw mensen, voertuigen en ruimte. U blijft flexibel, kunt inspelen
op piekbelastingen en groeit zonder verhoging van uw vaste kosten.

Volop kansen met Istia TMS
Istia TMS biedt volop kansen met eigentijdse toepassingen.
• Control tower
Zorg voor tijdige, betrouwbare en efficiënte services van uw chauffeurs door real-time aansturing.
• Stadsdistributie
Laat klanten zendingen rechtstreeks aanmelden, met prijsopgave, via mobiele apps.
• Benutten restcapaciteit
Voeg zendingen in real-time aan lopende ritten toe via mobiele apps.
• Visibility
Geef uw klanten en ketenpartners direct inzicht in voortgang, order status en afleverinformatie.
• Flexibiliteit
Houd uw TMS continu up-to-date voor toekomstige groei en marktveranderingen.

Functies en features Istia TMS
3 Order invoer
3 Planning

3 Vrachtuitwisseling

3 Tarifering

3 Integratie met boekhouding

3 Track & Trace

3 Koppeling Microsoft Office 365

3 POD

3 Brandstofbesparingsmonitor

3 Personeelsdossier

3 Signalering

3 Contractbeheer

3 Meertalig

3 Chauffeurs app inclusief navigatie
3 Contracten
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WMS

WMS in de Cloud
Istia Warehouse Management System (WMS) is een cloud platform voor het
beheer van hedendaagse magazijnen en distributiecentra. Istia WMS onderscheidt
zich in de markt door flexibiliteit en implementatiegemak.
Marktontwikkelingen, veranderende klantwensen en continue optimalisatie
vragen om voortdurende verandering in warehouses. Na een snelle implementatie kunt u Istia WMS in
gebruik nemen en beschikt u over alle hedendaagse gemakken van een volwassen WMS zoals centrale
warehouse planning en real-time sturing van uw magazijnmedewerkers via RF terminals. Vervolgens kunt
u gefaseerd de bedrijfsvoering optimaliseren naar uw laatste inzichten.
Istia maakt het mogelijk om nieuwe businessmodellen te realiseren met innovatieve logistiek. In onze visie
is de logistieke keten van de toekomst connected, controlled en consolidated. Wij noemen het de Triple Con
Supply Chain.

Connected
Istia WMS zorgt voor directe aansturing van uw magazijnmedewerkers via voice- of RF-terminals. Uiteraard
is onze cloud software overal en altijd toegankelijk, via internet of mobiele apps op tablets of smartphones.

Controlled
Istia WMS beschikt over instelbare business rules die zorgen voor een volautomatische regie over
magazijnprocessen. Istia WMS biedt ondermeer de volgende optimalisaties:
• Stocking
Waar kunnen voorraden het best neergelegd worden?
• Sourcing
Waar dienen gevraagde goederen vandaan te komen?
• Batching
Welke orders kunnen het best tegelijkertijd verzameld worden?
• Routing
Wat is de meest geschikte route door het magazijn?
• Cubing
Welke producten passen tezamen in een verzameldoos?
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Consolidated
Istia WMS zorgt voor een optimale inzet van uw mensen en middelen. Door vooraf de benodigde
arbeidscapaciteit te voorspellen, de aanvoer van goederen te balanceren en gedurende de dag de
voortgang en inzet van medewerkers in real-time te monitoren, beperkt u leeglooptijd en overuren en
maakt u effectiever gebruik van uw personeel, flexkrachten en bedrijfsmiddelen.

Istia WMS biedt volop kansen met eigentijdse toepassingen
• Kwaliteit
Zorg voor een tijdige, betrouwbare en efficiënte uitvoering van de magazijnactiviteiten door
real-time aansturing van uw mensen.
• Public warehousing
Lever uw diensten voor meerdere opdrachtgevers met elk hun eigen procedures.
• Multichannel
Maak moderne concepten mogelijk waarbij bedrijven voorraden delen en gezamenlijk uitleveren.
• Visibility
Geef uw management en ketenpartners direct toegang tot relevante informatie via internet of
mobiele apps.
• Flexibiliteit
Houd uw WMS continu up-to-date voor toekomstige groei en marktveranderingen.

Functies en Features van Istia WMS
3 Dockplanning

3 Laden en verzenden

3 Lossen en ontvangst

3 Verzenddocumenten en labels

3 Inslag

3 Voorraadtellingen

3 Opslag

3 Managementrapportage

3 Wave planning

3 Webportal

3 Cluster-pick (sort-while pick)

3 Meertalig

3 Batch-pick (pick-and-sort)

3 RF-Scanning of Apps

3 Sorteren en verpakken
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OMS

Intelligente Regie over uw Supply Chain
Istia Order Management System (OMS) is een platform in de cloud voor
ketenregie en ketensamenwerking. Istia OMS verbindt orders met voorraden en
middelen van uzelf en uw handelspartners. U kunt voorraden op diverse plaatsen
in de supply chain benutten voor uw klanten en logistieke stromen bundelen
voor efficiënte leveringen.
Istia maakt het mogelijk om nieuwe businessmodellen te realiseren met innovatieve logistiek. In onze visie
is de logistieke keten van de toekomst connected, controlled en consolidated. Wij noemen het de Triple Con
Supply Chain.

Connected
Istia OMS geeft u altijd en overal toegang tot actuele informatie via internet of mobiele apps. Het platform
maakt actuele informatie over producten, voorraden en orders centraal beschikbaar door uw eigen ITsystemen en die van derden te verbinden. Via de social media structuur van Istia OMS kunt u betrokkenen
eenvoudig toegang geven tot deze informatie.

Controlled
Istia OMS beschikt over instelbare business rules die volautomatisch de voorraden en goederenstromen in
uw keten regisseren. Dit levert niet alleen een efficiëntere logistiek, het scheelt uw medewerkers ook veel
tijd.
Istia OMS beantwoordt de volgende vragen:
• Stocking
Waar moeten voorraden neergelegd worden?
• Sourcing
Waar dienen gevraagde goederen vandaan te komen?
• Promising
Hoe snel kunnen orders geleverd worden en tegen welk tarief?
• Routing
Wat is de meest geschikte route/transporteur?

Order Management System

Order Management System

Consolidated
Istia OMS bundelt de voorraden en middelen van uzelf en uw handelspartners. Dit vermindert “nee” verkoop
en zorgt voor een betere benutting van uw distributienetwerk. Istia OMS stelt u bovendien in staat om
onderlinge prijsafspraken (billing) en leverafspraken (service level agreements) vast te leggen en op te
volgen.

Kansen met Istia OMS
• Endless aisles
Voorkom “nee” verkoop door alle voorraden binnen en buiten het bedrijf beschikbaar te maken voor
verkoop, ongeacht via welk kanaal de klant zich aandient.
• One stop shop
Breid uw assortiment virtueel uit met producten die normaal niet op voorraad liggen.
• Control tower
Regisseer transporten in een integraal distributienetwerk voor betere capaciteitsbenutting en
voorspelbare levertijden.
• Inventory pooling
Laat bedrijven in uw netwerk profiteren van uw en elkaars voorraden.
• Virtual stores
Verhoog het aantal verkooppunten door uw producten of diensten via internet/mobiele apps of via
derden aan te bieden.

Functies en Features van Istia OMS
3 Connectivity
Verbind informatiesystemen van uzelf en derden via interfaces of webservices.
3 Visibility
Centraliseer uw logistieke informatie in Istia OMS en deel het eenvoudig met anderen via de
unieke Istia social media structuur.
3 Workflow
Definieer een dynamische workflow voor de afhandeling van orders die rekening houdt met
voorraadbenutting en logistieke efficiency.
3 Orchestration
Gebruik instelbare business rules voor het automatische regisseren van uw logistieke processen.
3 Monitoring
Volg de voortgang van uw orders en zendingen en stuur automatisch berichten aan betrokkenen.

Istia software B.V.

Princenhagelaan 13

4813 DA Breda

T. +31 (0)76 531 5300

info@istia.nl

www.istia.nl

