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Pickfouten veroorzaken vaak onnodige 
kosten en kostbaar tijdverlies. 
Voorraadverschillen, een stroom aan 
retourgoederen, creditnota’s en boze 
telefoontjes en e-mails. Je zit er als 
logistiek dienstverlener of verlader 
niet op te wachten. Menig pickfout 
wordt veroorzaakt doordat het gewicht 
niet klopt. Dankzij de intelligente 
weegoplossing Pick by Weight van 
leverancier RAVAS worden pickfouten 
en de ellendige gevolgen daarvan fors 
gereduceerd.

Pickfouten kunnen de winstgevendheid 
flink drukken, met soms wel tien- tot 
honderdduizenden euro’s per jaar 
tot gevolg. Bovendien is er dikwijls 
met klanten een leverperformance 
afgesproken die gehaald moet worden. 
RAVAS bood altijd al weegsystemen die 
ingebouwd werden in de vorken van de 
orderverzameltruck. Maar toen ontbrak 
nog een draadloze check met het WMS, 
waarna er een foutsignaal terugging 
naar de orderpicker om ter plekke zijn 
fout te herstellen. Sinds twee jaar biedt 
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Weegoplossing groeit in populariteit 

Eventuele pickfouten worden gelijk hersteld middels Pick by Weight.

Foutloos orderpicken 
met Pick by Weight

RAVAS echter een compleet draadloos 
communicatie- en softwaresysteem 
aan dat de klant meer ontzorgt.

Pickfouten ter plekke herstellen 
Via een Bluetooth-verbinding tussen 
orderpicker, weegsysteem en het 
warehousemanagementsysteem (of 
ERP) worden eventuele verschillen 
tussen theoretisch en gepickt 
gewicht direct tijdens het pickproces 
opgemerkt. Zodra de picker de 
goederen (op pallet- of stuksniveau) op 
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picklocatie hersteld en dat betekent 
minder herstelwerkzaamheden 
achteraf. Bovendien verloopt de 
orderverwerking sneller en blijft 
de voorraadbetrouwbaarheid 
gegarandeerd. “En niet onbelangrijk: 
de orderpicker kan een fout zelf 
herstellen. Dat voelt een stuk 
comfortabeler voor de picker.”

Breder inzetbaar
Vos Logistics gebruikt Pick by Weight 
momenteel alleen in het pickproces, 
maar wil het eventueel verbreden 
naar het inboundproces bij de eerste 
gewichtscontrole en het laadproces 
voor een laatste gewichtscheck als 
pallets het magazijn verlaten richting 
de klant. Geurts: “We zijn zeer tevreden 
over het systeem. Het draagt bij aan 
de hoge kwalitatieve standaard die 
Vos Logistics nastreeft. Daarnaast 
ondersteunt het systeem ons bij het 
oplossen van de logistieke uitdagingen 
van onze klanten en laten we als Vos 
Logistics nog nadrukkelijker onze 
toegevoegde waarde hierin zien.” 
RAVAS verwacht dat zijn systeem in 

de toekomst door meer logistieke 
bedrijven gebruikt gaat worden. De 
Bijl: “Het systeem is nog relatief 
nieuw in de markt. Met tientallen 
aanvragen is er wel degelijk behoefte. 
Dit soort beslistrajecten heeft alleen 
tijd nodig, omdat implementatie 
van deze weegoplossing ingrijpt op 
meerdere logistieke processen in het 
warehouse.”n

INtEllIGENtE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

Real-time controle tussen gewicht in WMS en gepickt gewicht.

Vos Logistics gebruikt Pick by Weight momenteel 
in het pickproces.

SPECIAL
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de orderverzameltruck legt, registreert 
het weegsysteem automatisch het 
gewicht en correspondeert deze data 
real-time met het WMS. Klopt het 
gewicht niet met de order, dan krijgt de 
picker een seintje en kan hij ter plekke 
zijn ‘fout’ herstellen. “Een eventuele 
pickfout kost in die situatie het minste 
geld en moeite, omdat de fout niet pas 
achteraf wordt opmerkt”, legt Business 
Development Manager Berto de Bijl van 
RAVAS uit.

leaner werken bij Vos logistics
Circa twintig bedrijven maken 
momenteel gebruik van Pick by Weight, 
waaronder enkele grote spelers, zoals 
Kuehne+Nagel, Bol.com, Unilever 
en Vos Logistics. De laatstgenoemde 
logistiek dienstverlener is veel 
leaner gaan werken dankzij de Pick 
by Weight-oplossing die in juli vorig 
jaar stapsgewijs werd ingevoerd 
op de tien elektropallettrucks die 
fastmover consumentengoederen 
picken. Voorheen controleerde een 
medewerker de correctheid van alle 
gepickte producten in het WMS. Nu dat 
niet meer hoeft, scheelt dat veel tijd 
en energie, vertellen Marijn Geurts en 
Frenkel van den Reek, respectievelijk 
Business Unit Manager Logistic 
Solutions en Operations Manager bij 
Vos Logistics. 
“We haalden onze klantperformance 
van ruim 99,75 procent, maar we waren 
veel achteraf aan het controleren. 
Die manuele controle is sterk 
verminderd met het Pick by Weight-
systeem.” Het systeem biedt echter 
nog meer voordelen, want eventuele 
pickfouten worden direct op de 
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