TCOG Cloud Scan:
Dé scanoplossing voor uw bedrijf

Over TCOG
TCOG is softwareleverancier en Microsoft
Gold ERP Partner met een sterke focus op
de fashion, retail, hospitality en industry
branche. Door bewezen softwareoplossingen hebben wij een mooi klantenportfolio
kunnen uitbouwen in de Benelux. Met
hoofdkantoren in Turnhout (België) en
IJsselstein (Nederland), bestaat TCOG uit
een team van gemotiveerde professionals
met een passie voor automatisering. De
oplossingen van TCOG maken complexe
bedrijfsprocessen beheersbaar. Dankzij
onze kennis van zaken en no-nonsense
aanpak, maken wij de juiste analyse en
kunnen wij onze klant de meest geschikte
oplossing aanbevelen. Goede communicatie staat hierbij centraal.

Meer overzicht en tijdswinst met
TCOG Cloud Scan
De intensiteit van bestellingen die online binnenkomen stijgt sterk. Een intelligente logistiek
in uw magazijn is daarom cruciaal. Om uw magazijnprocessen beheersbaar te maken hebben
wij de TCOG Cloud Scan ontworpen, een mobiele scanoplossing voor uw Android device.
Automatiseer en optimaliseer workflows en zorg dat medewerkers eenvoudig kunnen
scannen en orderpicken.

Functionaliteiten
Inkoop & ontvangst
Houd uw voorraad op pijl dankzij het inkoopadvies. Komt er een bestelling binnen? Dan
zorgt TCOG Cloud Scan ervoor dat deze producten aan de voorraad worden toegevoegd.

Picklijsten
Door picklijsten in batches te verwerken bespaart u veel tijd. Verzamel meerdere picklijsten
en zorg vervolgens voor 1 praktische ronde in uw magazijn.

Voorraad & locatiebeheer
Houd uw voorraad nauwkeurig bij. Van zodra u een bestelling verzameld stuurt TCOG Cloud
Scan u in de juiste volgorde naar de verschillende locaties.

Zendingen & retouren
TCOG Cloud Scan regelt de zending bij uw vervoerder, print het verzendlabel en koppelt de
trackingcode terug aan uw webshop. Retouren kunnen eenvoudig beheert worden.

Klant aan het woord
‘De scanoplossing van TCOG in drie woorden: gebruiksvriendelijk, efficiënt en flexibel.
Gebruiksvriendelijk omdat het gemakkelijk aan te leren en te bedienen is. Efficiënt en flexibel omdat
het volledig op onze wens is geschreven. Nieuwe modules kunnen toegevoegd worden en bestaande
zijn nog steeds aanpasbaar, dit om de efficiëntie te kunnen verhogen.’
- Michael Jans, Logistiek Coördinator bij Horeca Van Zon

Zet de volgende
stap in de
richting naar
een dynamische
onderneming
Voordelen TCOG Cloud Scan
Easy installatie

Eenvoudig in beheer

De installatie van de TCOG Scan app op een mobile device (Android)
is remote te installeren.

De TCOG Cloud Scan oplossing zorgt voor een eenvoudig beheer van
onder andere orderpicking en het aanmaken van verzendlabels.

Online connectie

Tijdswinst

TCOG Cloud scan heeft een online connectie met de hoofdkantoor
database (bv. online beschikbare stock consultatie).

Bestellingen kunnen tot wel 5 keer sneller worden afgehandeld wat
ervoor zorgt dat u een enorme tijdswinst ervaart.

Hardware

Naadloze integratie

De portable scanner met als toepassing “TCOG Cloud Scan” kan
eveneens als mobile device ingezet worden als

Er is een naadloze integratie mogelijk tussen het WMS (Warehouse
Management Systeem) en

• Client op de BC365 ERP toepassing
• Mobile POS LS Central (LS Retail)

• Dynamics 365 Business Central (NAV)
• LS Central (LS Retail)

Interesse?
Wenst u meer informatie over onze TCOG Cloud Scan oplossing? Voor ieder magazijn hebben wij een passende oplossing, daarom geven we
u graag een vrijblijvende demonstratie. In deze demo laten we u zien hoe TCOG Cloud Scan werkt en beantwoorden we al uw vragen.

>> Vraag uw gratis demo aan via sales@tcog.be of sales@tcog.nl!
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