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Warehouse management voor Unit4 Multivers 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Werken met meerdere Unit4 Multivers magazijnen in meerdere 
Unit4 Multivers administraties en op verschillende locaties, en 
toch het overzicht van uw voorraad niet meer kwijt raken? Met 
Warehouse Management voor Unit4 Multivers kan het. 
 
U kunt met draadloze handscanners orders verzamelen, 
inventariseren, overboeken etc. tussen verschillende 
magazijnlocaties en verschillende administraties.  
 
Magazijnlocaties 
Elk artikel kan op verschillende magazijnlocaties in hetzelfde 
magazijn liggen, terwijl u dit direct kan terugvinden op uw 
handscanner. Werkt u met THT datums? Dan kunt u direct op uw 
handscanner aflezen waar u moet beginnen, de oudste voorraad 
eerst.  
 
U heeft met Warehouse Management voor Unit4 Multivers 
tevens de beschikking over een uitgebreide balie facturering. U 
kunt oude (nog niet geleverde) opdrachten direct combineren 
met nieuwe, waarbij u met uw handscanner direct met de klant 
meeloopt door uw magazijn. Ook kunt u geleverde artikelen 
factureren, en niet direct leverbare artikelen als 
magazijnopdracht direct combineren op 1 pakbon voor uw klant. 
Bovendien kunt u de baliefacturering moeiteloos koppelen met 
uw pinautomaat, zodat u de kans op fouten en de snelheid bij het 
afrekenen aanzienlijk verbeterd. 
 
Verzamelen en sorteren 
U kunt magazijnopdrachten verzamelen, gesorteerd op 
looproute. U kunt meerdere magazijnopdrachten tegelijk 
verzamelen, of dit per opdracht uitvoeren. Daarbij hebt u de 
mogelijkheid om elk artikel afzonderlijk te scannen, of eenmalig 
het artikel te scannen en het aantal op te geven. 
 
En dat zijn slechts enkele van de meer dan 30 functies die 
Warehouse Management voor Unit4 Multivers kent zoals: 

 Bestellingen 
 Projecten 
 Goederenontvangsten 

 
Kortom, met Warehouse Management voor Unit4 Multivers 
heeft u de krachtigste software om uw logistieke proces te 
ondersteunen en te optimaliseren. U kunt veel tijd (en geld) 
besparen door sneller en efficiënter te werken met inzet van 
deze slimme software.   
 
Voor een compleet overzicht alle beschikbare functies verwijzen 
we u naar de bijbehorende handleiding of neem contact op voor 
uw wensen. 
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