KATOEN NATIE OPTIMALISEERT
MAGAZIJNBEHEER METTOUGHPAD FZM1
User acceptance is de basis van het succes
Katoen Natie is een werelwijde speler in de logistieke
dienstverlening. Katoen Natie bestaat uit 400 operationele
eenheden, 150 terminals en logistieke hubs. Katoen Natie is
wereldwijd actief en stelt in totaal meer dan 10 000 personen
tewerk. Op een van de grootste terminals van Katoen Natie in de
Antwerpse haven met meer dan 160.000m2 aan magazijnruimte
en bijna 1.000 silo's voor opslag en overslag van goederen
worden dagelijks meer dan 400 vrachtwagens geladen en
gelost. Om deze processen in goede banen te leiden, heeft
Katoen Natie haar huidige Warehouse Management Systeem
(WMS) verder ontwikkeld op de Toughpad FZ-M1.
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