
 

 

- Beheer van de inkomende stroom (truck & trein) via WMS Dock&Yard management, met visualisatie en 

drag&drop functionaliteiten voor triggering van acties (starten arrival, afdrukken receptielijsten,..) 

- Geloste pallets kunnen direct aan de automatisering worden aangeboden en via vooraanmelding (arrival) 

gescand, geïdentificeerd en ontvangen  

- Retouren die niet in detail (op pallet) vooraangemeld zijn kunnen door 

middel van scanning EAN128 label opnieuw aangemaakt worden 

(SSCC/item/lot/THT/Qty). 

- Crossdocking van pallets (truck-truck / trein-truck) al dan niet via de 

automatisatie 

- Ontvangst rechtstreeks op inkooporder dmv RF met controle door WMS van 

volledigheid op informatie afhankelijk van ontvangen klant/itemcombinatie 

- In line VAS (Value Added Services) tijdens de receptie ; staalname-

relabeling-QC 

- Producten kunnen ontvangen worden in quarantaine, met automatische 

tijdsgebonden vrijgave door WMS of vrijgave door klant door middel van EDI 

berichten 

 

� Opslag 

 
- Opslag logica klant specifiek , en aangestuurd door middel van put way groepen, regels en condities in het 

WMS 

- Beheer opslag van quarantaine pallets,  geblokkeerde pallets, rest pallets met automatische reshufflel 

- Beheer opslag van verschillende loten binnen zelfde locatie op basis van tolerantie op THT 

 

� Picking en replenishment 

 
- Uitleveringen worden door de klanten via EDI doorgestuurd naar het WMS 

- Vracht consolidatie van de doorgestuurde uitleveringen door middel van C&W Consolidatie tool 

- Al dan niet combinatie van pallet en SKU picking binnen een uitlevering, door WMS beheerd en opgesplitst 

- WMS reservatie logica klant specifiek (FEFO/FIFO/LIFO/LEFO) dmv picking groepen, regels en  

- FEFO picking houdt rekening met opgegeven tolerantie op THT 

- Klant FEFO, waarbij op itemniveau/leveringsadres laats uitgeleverde THT niet mag geschonden worden 

- Replenishment al dan niet via automatisatie dmv replenishment groepen, regels en condities in het WMS 

- SKU picking op voorhand uitgevoerd, gestaged al dan niet in automatisatie (Pick&Hold principe) 

- Beheer van de uitgaande stroom vrachten via WMS Dock&Yard management, met visualisatie en 

drag&drop functionaliteiten voor automatisch triggeren van acties (reservatie voorraden, afdrukken labels,..) 

- Per uitvoerbaan in automatisatie mogelijkheid tot queueing en monitoring van voortgang  

 

� Offline VAS (Value added service) 

 
- Skimming van pallets product A naar product B 

- Producten met BOM structuur en bijhorende omstapelopdrachten via EDI naar WMS gestuurd 

- Volledige tracking en tracing van consumptie componenten en output registratie 

 

� Shipping 

 
- Taak gestuurd laden via RF/vaste scanning van te laden pallets 

- Registratie van leeggoed 

- Aanmaken van benodigde klant specifieke verzend documenten (CMR, AAD, POD,..) 

 

� Interne Logistiek 

 
- In en offline tellingen (cycle counting) op basis van configureerbare telling groepen 

- Geautomatiseerde (voorraad) rapportering naar verschillende owners 
- Volledige activiteitenregistratie voor 3PL facturatie 

 
� WMS@2XL in de toekomst 

 
- Automatisering van de SKU picking via goods to men in combinatie met batch picking 
- Verdere uitbouw van automatische opslag  
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Wie is PGB?  
 

PGB-Europe is producent en distributeur van bevestigings- en 
verankeringsmaterialen. De onderneming, met vestigingen in 
België, Polen en Azië, wil professionele eindgebruikers en 
distributeurs op de meest efficiënte manier servicen. Op basis van het logistiek concept, werd na een grondige 
selectie de WMS-oplossing Dynaman weerhouden met C&W als geprefereerde implementatiepartner. 

 
Het project 
 
➢ IT landschap 
- PGB maakt gebruik van de ERP oplossing  SAP. Een real time integratie tussen beide systemen werd 

opgezet door middel van de C&W Supply Connector tool. 
 

- Naast de integratie met het ERP werd eveneens gekoppeld met de software van verschillende forwarders 
zijnde DPD, Sobeltax, Dascher. 

 
➢ Voorraad en omgevingskarakteristieken 
- Een groot product gamma (80.000 SKU’s) met grote diversiteit qua rotatie  
- Verschillende handlingsunits van dezelfde SKU binnen verschillende magazijn zones 
- Producten komen in meerdere handling units voor (stuk/doos/omdoos/pallet) 
- Dit heeft tot gevolg dat binnen de PGB omgeving verschillende opslag methodieken 

en infrastructuur terug te vinden zijn (Palletrekken, Miniload) 
- Een volledige tracking&tracing binnen het WMS zorgt er voor dat de levensloop van 

elk product op drager en lotniveau kan gereconstrueerd worden. 
- Volledige ondersteuning van multi level drager structuren (Parent-Child) in inbound, storage, replenishment 

en outbound processen 
 

 
➢ Magazijn automatisering 

Binnen het magazijn wordt gebruik gemaakt van verschillende automatiseringstechnieken. Volgende 
automatisering werd geintegreerd met het WMS 
 

✓ Miniload Alvey voor inbound en outbound  
o 20.000 bakbewegingen per dag 
o 7.500 orderlijnen per dag 

✓ Outbound sorter voor pallet building Alvey 
 

➢ Processen 
❖ Receptie , conditionering en opslag 
- Ontvangsten zijn door SAP via ASN informatie aangemeld in het WMS.  
- Adhv inbound routing in WMS bepalen van bestemming van goederen naar optimale magazijnzone 
- Afsplitsing van aantallen naar afdeling omverpakking nav conditioneren voor Miniload 
- Putaway naar smalle gangen met opgesplitste taken (reachtruck tot drop, nadien smalle gangen truck) 
- Inbound replenishment waarbij picklocaties direct vanuit receptie gereplenished worden 
- Aansturing Cross docking tijdens ontvangsten op basis van allocaties  
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Wie is Roger&Roger?  

 

Roger & Roger, eigendom van de West-Vlaamse familie Dick, is een 

snel groeiende producent van aardappelsnacks. Vanuit Moeskroen 

verdeelt en exporteert de onderneming chips voor de private label markt 

naar een twintigtal landen. Begonnen in 1999 telt de onderneming 

ondertussen ruim 250 werknemers. 

 
In het kader van deze groei werd beslist te investeren in de 

automatisering van de opslag van de voorraad eindproducten. Voor de 

aansturing van deze automatisering en de integratie met het bestaande 

ERP werd beslist om het bestaande WMS (Manhattan) te verlaten en te vervangen door een nieuwe WMS 

oplossing Dynaman met C&W als implementatiepartner. 

Het project 

 

� IT landschap 

 

- Roger & Roger gebruikt als ERP platform de oplossing AXAPTA van Navision 

- De integratie tussen het WMS en AXAPTA werd opgezet met de C&W Supply Connector tool die fungeert 

als vertaalplatform van de aangeleverde interface files van AX naar de WMS database en vice versa 

- Integratie met MESWARE voor aanmelding geproduceerde paletten 

- De bestaande MES oplossing voor beheer van pallettiseer tafels werd door C&W MES software vervangen 

 

� Voorraad en omgevingskarakteristieken 

 

- Voornamelijk pallet handling met een beperkt volume aan SKU/doos picking 

- Allen THT specifieke goederen met een constante link naar gerelateerde productie opdrachten/batches 

- Een volledige tracking & tracing binnen het WMS zorgt er voor dat de levensloop van elk product op drager, 

lot niveau en THT kan gereconstrueerd worden  

- Project werd opstart in 2 verschillende fases waarbij  

o Traditionele drive in/bulk opslag overgezet op nieuwe WMS (RF gestuurd) 

o Opstart volledig geautomatiseerde stockage 

 

� Magazijn automatisering 

 
Binnen het magazijn wordt gebruik gemaakt van verschillende automatiseringstechnieken. Volgende 

automatisering werd geïntegreerd met het WMS 

 

� Aanvoer productiepallets naar automatisatie door middel van monorail 

� Automatische stockage (26.000 pallets) handling via kranen en shuttles 

van Mlog/Kardex  

� Integatie met MFC geleverd door Intrion 

� Uitvoer van distributie pallets door middel van monorail 

� Processen 

� Receptie  

 
- ASN melding van alle geproduceerde pallets vanuit Axapta aan WMS via C&W Supply Connector 

- Mogelijkheden tot reprinten productielabels 

- Ontvangst van externe aanleveringen rechtstreeks op AX inkooporder dmv RF met controle door WMS van 

volledigheid op informatie afhankelijk van te ontvangen klant/itemcombinatie 

- Onbekende pallets en/of Retouren die niet in detail (op pallet) vooraangemeld zijn kunnen door middel van 

scanning EAN128 label opnieuw aangemaakt worden (SSCC/item/lot/THT/Qty). 

- Crossdocking van pallets vanuit productie naar verzending via de automatisatie 

- Producten kunnen ontvangen worden in quarantaine, met automatische tijdsgebonden vrijgave door WMS of 

vrijgave door labo op batchniveau 

  



 

 

- Beheer van de inkomende stroom (truck & trein) via WMS Dock&Yard management, met visualisatie en 

drag&drop functionaliteiten voor triggering van acties (starten arrival, afdrukken receptielijsten,..) 

- Geloste pallets kunnen direct aan de automatisering worden aangeboden en via vooraanmelding (arrival) 

gescand, geïdentificeerd en ontvangen  

- Retouren die niet in detail (op pallet) vooraangemeld zijn kunnen door 

middel van scanning EAN128 label opnieuw aangemaakt worden 

(SSCC/item/lot/THT/Qty). 

- Crossdocking van pallets (truck-truck / trein-truck) al dan niet via de 

automatisatie 

- Ontvangst rechtstreeks op inkooporder dmv RF met controle door WMS van 

volledigheid op informatie afhankelijk van ontvangen klant/itemcombinatie 

- In line VAS (Value Added Services) tijdens de receptie ; staalname-

relabeling-QC 

- Producten kunnen ontvangen worden in quarantaine, met automatische 

tijdsgebonden vrijgave door WMS of vrijgave door klant door middel van EDI 

berichten 

 

� Opslag 

 
- Opslag logica klant specifiek , en aangestuurd door middel van put way groepen, regels en condities in het 

WMS 

- Beheer opslag van quarantaine pallets,  geblokkeerde pallets, rest pallets met automatische reshufflel 

- Beheer opslag van verschillende loten binnen zelfde locatie op basis van tolerantie op THT 

 

� Picking en replenishment 

 
- Uitleveringen worden door de klanten via EDI doorgestuurd naar het WMS 

- Vracht consolidatie van de doorgestuurde uitleveringen door middel van C&W Consolidatie tool 

- Al dan niet combinatie van pallet en SKU picking binnen een uitlevering, door WMS beheerd en opgesplitst 

- WMS reservatie logica klant specifiek (FEFO/FIFO/LIFO/LEFO) dmv picking groepen, regels en  

- FEFO picking houdt rekening met opgegeven tolerantie op THT 

- Klant FEFO, waarbij op itemniveau/leveringsadres laats uitgeleverde THT niet mag geschonden worden 

- Replenishment al dan niet via automatisatie dmv replenishment groepen, regels en condities in het WMS 

- SKU picking op voorhand uitgevoerd, gestaged al dan niet in automatisatie (Pick&Hold principe) 

- Beheer van de uitgaande stroom vrachten via WMS Dock&Yard management, met visualisatie en 

drag&drop functionaliteiten voor automatisch triggeren van acties (reservatie voorraden, afdrukken labels,..) 

- Per uitvoerbaan in automatisatie mogelijkheid tot queueing en monitoring van voortgang  

 

� Offline VAS (Value added service) 

 
- Skimming van pallets product A naar product B 

- Producten met BOM structuur en bijhorende omstapelopdrachten via EDI naar WMS gestuurd 

- Volledige tracking en tracing van consumptie componenten en output registratie 

 

� Shipping 

 
- Taak gestuurd laden via RF/vaste scanning van te laden pallets 

- Registratie van leeggoed 

- Aanmaken van benodigde klant specifieke verzend documenten (CMR, AAD, POD,..) 

 

� Interne Logistiek 

 
- In en offline tellingen (cycle counting) op basis van configureerbare telling groepen 

- Geautomatiseerde (voorraad) rapportering naar verschillende owners 
- Volledige activiteitenregistratie voor 3PL facturatie 

 
� WMS@2XL in de toekomst 

 
- Automatisering van de SKU picking via goods to men in combinatie met batch picking 
- Verdere uitbouw van automatische opslag  
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❖ Receptie , conditionering en opslag (vervolg) 
- Inslag miniload via inbound conveyor 
- Conditionering van goederen naar specifieke miniload boxen in diverse formaten 
- Put away miniload gebaseerd op  

o uitbalancering capaciteit kranen miniload 
o spreiding goederen igv kraan storing 
o rotatie klasses van de goederen  

- Put away van pallets gebaseerd op 
o Optimale pallet en locatie volume 

❖ Picking en replenishment 
- Op basis van de picklijsten/outbound shipments automatische bepaling van 

o Type verzending : Pallet of collie 
o Koerierdienst voor collie zending 

- Automatisch vastleggen van de te volgen logistieke flow 
o Pallet only 
o Miniload only 
o Mix estafette (in line consolidatie => Miniload picking-drop down-rack picking) 
o Mix separate (op basis van individuele volumes, geen estafette consolidatie nodig) 

- Integratie met carrier voor afdruk van transporteur-specifiek label 
- Dynamische Picklocaties in rack magazijn voor A movers 
- B-C movers via bulk picking 
- Vrijgave picking op basis van 

o Due date / cut off time 
o Workload over alle magazijnzones heen 
o Order volume  

- Replenishment van  
o Rack locaties obv replenishment point (round up pallet) 
o Miniload obv replenishment point (min-max) 
o Automatische VAS voor repack bij shortage 

❖ Consolidatie en packing 
- In line consolidatie van goederen tijdens het picking proces (Miniload => racking) 
- Verpakking en detail paklijst per pallet 

❖ Shipping 
- Dag zendingen via pakjesdiensten DPD 
- Pallet zendingen via Sobeltax, Dascher 
- Afhalingen in het magazijn (balie orders)  
- Afdrukken van verzenddocumenten 

❖ Interne Logistiek 
- In en offline tellingen (cycle counting) op basis van configureerbare telling 

groepen 
- Taak gestuurde reshuffe   
- Dynamisch ABC beheer  

 
❖ WMS@PGB in de toekomst  
- Automatisch palletten magazijn bulk met gangwisselende kranen en AGV’s 
- Automatische aanvoer naar omverpakking/productie werkposten via conveyor 

 

Contact 
- Voor meer informatie neem rechtstreeks contact op met Marc Pennoit (owner/Logistics Manager) 
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Wie is Roger&Roger?  

 

Roger & Roger, eigendom van de West-Vlaamse familie Dick, is een 

snel groeiende producent van aardappelsnacks. Vanuit Moeskroen 

verdeelt en exporteert de onderneming chips voor de private label markt 

naar een twintigtal landen. Begonnen in 1999 telt de onderneming 

ondertussen ruim 250 werknemers. 

 
In het kader van deze groei werd beslist te investeren in de 

automatisering van de opslag van de voorraad eindproducten. Voor de 

aansturing van deze automatisering en de integratie met het bestaande 

ERP werd beslist om het bestaande WMS (Manhattan) te verlaten en te vervangen door een nieuwe WMS 

oplossing Dynaman met C&W als implementatiepartner. 

Het project 

 

� IT landschap 

 

- Roger & Roger gebruikt als ERP platform de oplossing AXAPTA van Navision 

- De integratie tussen het WMS en AXAPTA werd opgezet met de C&W Supply Connector tool die fungeert 

als vertaalplatform van de aangeleverde interface files van AX naar de WMS database en vice versa 

- Integratie met MESWARE voor aanmelding geproduceerde paletten 

- De bestaande MES oplossing voor beheer van pallettiseer tafels werd door C&W MES software vervangen 

 

� Voorraad en omgevingskarakteristieken 

 

- Voornamelijk pallet handling met een beperkt volume aan SKU/doos picking 

- Allen THT specifieke goederen met een constante link naar gerelateerde productie opdrachten/batches 

- Een volledige tracking & tracing binnen het WMS zorgt er voor dat de levensloop van elk product op drager, 

lot niveau en THT kan gereconstrueerd worden  

- Project werd opstart in 2 verschillende fases waarbij  

o Traditionele drive in/bulk opslag overgezet op nieuwe WMS (RF gestuurd) 

o Opstart volledig geautomatiseerde stockage 

 

� Magazijn automatisering 

 
Binnen het magazijn wordt gebruik gemaakt van verschillende automatiseringstechnieken. Volgende 

automatisering werd geïntegreerd met het WMS 

 

� Aanvoer productiepallets naar automatisatie door middel van monorail 

� Automatische stockage (26.000 pallets) handling via kranen en shuttles 

van Mlog/Kardex  

� Integatie met MFC geleverd door Intrion 

� Uitvoer van distributie pallets door middel van monorail 

� Processen 

� Receptie  

 
- ASN melding van alle geproduceerde pallets vanuit Axapta aan WMS via C&W Supply Connector 

- Mogelijkheden tot reprinten productielabels 

- Ontvangst van externe aanleveringen rechtstreeks op AX inkooporder dmv RF met controle door WMS van 

volledigheid op informatie afhankelijk van te ontvangen klant/itemcombinatie 

- Onbekende pallets en/of Retouren die niet in detail (op pallet) vooraangemeld zijn kunnen door middel van 

scanning EAN128 label opnieuw aangemaakt worden (SSCC/item/lot/THT/Qty). 

- Crossdocking van pallets vanuit productie naar verzending via de automatisatie 

- Producten kunnen ontvangen worden in quarantaine, met automatische tijdsgebonden vrijgave door WMS of 

vrijgave door labo op batchniveau 

  


