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Distrib – Dock Manager
Automatisch scannen voor volledig foutloos laadproces 

Een fout bij het laden van vrachtauto’s 
is snel gemaakt. Zeker in de bakkerijwe-
reld, waar aan het eind van het produc-
tie- en verdeelproces tientallen zo niet 
honderden stapels met identieke kratten 
op de laadvloer klaar staan voor trans-
port. Eén fout en meteen twee klanten 
zijn gedupeerd: de één heeft iets be-
steld wat niet wordt geleverd, de ander 
ontvangt producten die hij niet heeft be-
steld. Zo’n fout kan kostbaar zijn, zeker 
als naleveren noodzakelijk is.

Met Dock Manager van Pcdata zijn fou-
ten bij het laden van vrachtauto’s verle-
den tijd. Een waterdicht systeem zorgt 
ervoor dat elke stapel die door een laad-
deur verdwijnt, wordt geïdentificeerd 
en geregistreerd. Als een stapel in een 
vrachtauto belandt die daar niet thuis-
hoort, ontvangt de medewerker een niet 
te missen signaal.

Geen laadfouten meer
Het belangrijkste onderdeel van Dock 
Manager is een barcodescanner die 
boven elke laaddeur wordt gemonteerd. 
Deze scanner heeft zo’n groot bereik dat 
geen enkele stapel ongezien passeert. 
Terwijl de operator of de chauffeur in 
zijn normale tempo de vrachtauto laadt, 
leest de scanner het barcodelabel op 
elke stapel en stuurt dat signaal naar het 
warehouse management systeem.

Nog voordat een stapel op zijn plek in 
de vrachtauto staat, heeft het systeem al 
gecheckt of deze kratten op de laadlijst 
van de betreffende vrachtauto staat. Als 
dat daadwerkelijk het geval is, ziet de 
medewerker een bevestiging via een vi-
deodisplay en/of audiospeaker die op de 
muur boven of naast de laaddeur hangt. 
Als de stapel niet in de auto thuishoort, 
ziet en/of hoort hij een foutmelding.

Dock Manager kent verschillende mo-
gelijkheden om te garanderen dat elke 
laadfout onmiddellijk wordt hersteld. Zo 
kan Dock Manager een laaddeur ‘blok-
keren’ totdat de foute stapel weer uit de 
vrachtauto is gehaald. De display en 
speaker geven dan geen bevestiging 
meer voor nieuwe stapels die worden 

geladen. Een andere mogelijkheid is het 
foutieve geluidsignaal net zo lang te la-
ten klinken totdat de fout is opgelost.

Ook als een barcodelabel niet zichtbaar 
is, ontsnapt een stapel niet aan het oog 
van Dock Manager. In dat geval is het 
een fotocel die de stapel detecteert. Als 
het signaal van de fotocel niet wordt 
gevolgd door een signaal van de barco-
descanner, toont Dock Manager op de 
display het bericht ‘no read’. De mede-
werker weet dan dat hij de stapel moet 
draaien om het label wel zichtbaar te 
maken.

Proactief aansturen
Omdat Dock Manager direct gekoppeld 
is aan het warehouse management sys-
teem, wordt elke goed geladen stapel 
automatisch geregistreerd. Een supervi-
sor of manager kan dus op elk moment 
zien of een vrachtauto al compleet is of 
dat nog stapels ontbreken. 

Dankzij de koppeling met het systeem 
kan een supervisor het laadproces pro-
actief aansturen. Hij heeft immers een 
overzicht van zowel de stapels die klaar 
staan op de laadvloer als de vracht-
auto’s die zijn aangedockt. Hij ziet dus 
direct welke stapels al wel en welke nog 
niet geladen kunnen worden.

 Dock Manager informeert de laders 
middels de displays boven de deuren 
indien er nog stapels op de laadvloer 
staan, die eigenlijk al geladen kunnen 
worden. Omdat Dock Manager elke 
unieke stapel tijdens het laden regis-

Een fout is kostbaar, zeker als uw 

klant de eerste is die dat merkt. 

Het naleveren van producten kost 

immers veel tijd en dus geld. Dan 

hebben we het nog niet over de 

deuk in de klanttevredenheid, 

die niet in geld is uit te drukken. 

Dock Manager van Pcdata zorgt 

ervoor dat ook de laatste actie in 

uw warehouse volstrekt foutloos 

verloopt.
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Volledige controle over uw 

laadproces

Wat doet het?

• Identificeert automatisch alle 

geladen producten

• Controleert elk geladen product 

met laadlijst

• Slaat alarm bij elke laadfout

• Stuurt automatisch bericht met 

inhoud naar klanten 

Wat levert het op?

• Compleet overzicht van alle 

geladen producten

• Volledig foutloos laadproces

• Gestroomlijnde operatie op de 

laadvloer

• Tracking en tracing van produc-

ten tot in de auto

treert, is tracking en tracing tot op detailniveau gewaarborgd. Ook naderhand is het mo-
gelijk om exact terug te halen welke producten in welke auto zijn gezet.

Workflows automatiseren
Dock Manager maakt het mogelijk om bepaalde workflows te automatiseren. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om automatisch verschillende acties op te starten zodra een 
vrachtauto compleet is. Denk aan het printen van de vrachtbrief of het versturen van 
een SMS, e-mail of EDI-bericht met tijdstip van vertrek en inhoud van de lading aan 
de klant.

Dock Manager is een plug-in van Distrib, het warehouse management systeem van 
Pcdata. Dat betekent gebruikers van Distrib deze tool snel een eenvoudig kunnen 
implementeren. Het is echter ook mogelijk om Dock Manager te gebruiken als add-on 
van andere warehouse management systemen.

De standaard uitvoering van Dock Manager maakt gebruik van vaste barcodescan-
ners, videodisplays en optioneel ook audiospeakers. Als alternatief is ook een variant 
met handterminals beschikbaar. Het barcodelabel op elke stapel wordt dan niet meer 
automatisch, maar manueel gescand. De medewerker ontvangt de bevestiging of fout-
melding niet via een display of speaker boven de laaddeur, maar via de handterminals. 
In plaats van barocdescanning kan ook RFID worden gebruikt.

Bewezen in de praktijk
Dock Manager is ideaal voor bedrijven met veel intercompany-transporten. Denk aan 
ketens van verschillende bakkerijen die niet allemaal het complete assortiment produ-
ceren, maar wel moeten uitleveren. Met Dock Manager hebben deze bedrijven zicht 
op vertrektijden en inhoud van intercompany-transporten, zodat de ontvangende partij 
de planning daarop kan afstemmen.

Dock Manager is echter ook uitermate geschikt voor zendingen richting eindklanten, 
zeker in combinatie met Proof of Delivery, een andere tool van Pcdata. Deze tool zorgt 
ervoor dat de juiste stapels kratten bij de juiste klanten belanden, ideaal voor vracht-
auto’s die meerdere adressen moeten bezoeken.

Met Dock Manager beschikt u over een tool dat zich in de praktijk heeft bewezen. 
Sinds 2008 is Dock Manager al tientallen keren succesvol geïmplementeerd bij bakke-
rijen. Net als hen kunt ook u profiteren van een foutloos en gestroomlijnd laadproces.
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Distrib – Dock Manager
Automatisches Scannen für ein gänzlich fehlerloses 
Beladungsverfahren

Ein Fehler kann kostspielig sein, 
vor allem wenn Ihr Kunde den Fe-
hler zuerst bemerkt. Die Nachliefe-
rung von Produkten nimmt viel Zeit 
in Anspruch und kostet dadurch 
Geld. Und dann sprechen wir noch 
nicht einmal über den Schaden, 
den die Kundenzufriedenheit da-
bei erleidet; diese lässt sich wohl 
kaum in Geld ausdrücken. Dock 
Manager von Pcdata sorgt dafür, 
dass auch die letzte Aktion in Ih-
rem Lagerhaus vollkommen feh-
lerlos über die Bühne geht.

Bei der Beladung von Lastwagen ist ein 
Fehler schnell passiert. Besonders in 
der Bäckerbranche, wo am Ende des 
Produktions- und Distributionsvorgangs 
dutzende, wenn nicht sogar hunderte 
von Stapeln mit identischen Kisten auf 
der Laderampe für den Transport be-
reitstehen. Schon ein einziger Fehler 
beeinflusst gleich zwei Kunden: der eine 
hat etwas bestellt, das nicht geliefert 
wird, und der andere erhält Produkte, 
die er nicht bestellt hat. So ein Fehler 
kann sehr kostspielig sein, vor allem 
wenn eine Nachlieferung notwendig ist.

Mit dem Dock Manager von Pcdata ge-
hören Fehler beim Beladen von LKW der 
Vergangenheit an. Ein wasserdichtes 
System sorgt dafür, dass jeder Stapel, 
der durch eine Ladeklappe verschwin-
det, identifiziert und registriert wird. 
Wenn ein Stapel in einem LKW landet, 
in dem er nichts zu suchen hat, wird der 
Mitarbeiter mit einem deutlichen Signal 
gewarnt.

Keine Beladungsfehler mehr
Der wichtigste Teil des Dock Managers 
ist ein Barcodelesegerät, das über je-
der Ladeklappe montiert wird. Dieses 
Lesegerät hat so einen großen Emp-
fangsradius, dass kein einziger Stapel 
ungesehen vorbei kommt. Während der 
Maschinenarbeiter oder Fahrer in sei-
nem normalen Tempo den Lastwagen 
belädt, liest das Lesegerät das Bar-
code-Etikett auf jedem Stapel und sen-
det ein Signal zum Lagerverwaltungssy-
stem.

Noch bevor der Stapel auf seinem Platz 
im Lastwagen angekommen ist, hat das 
System bereits kontrolliert, ob diese Ki-
sten auf dem Frachtbrief des entspre-
chenden Lastwagens vermerkt sind. 
Wenn das tatsächlich der Fall ist, erhält 
der Mitarbeiter sofort über eine Video-
anzeige und/oder einen Lautsprecher, 
der auf der Mauer über oder neben der 
Ladeklappe montiert ist, eine Bestä-
tigung. Wenn der Stapel nicht für das 
Fahrzeug bestimmt ist, erhält er eine 
Fehlermeldung.

Bei Dock Manager gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um sicher zu gehen, dass 
jeder Beladungsfehler sofort behoben 
wird. Dock Manager kann z. B. eine La-
deklappe „blockieren“, bis der falsch 
eingeordnete Stapel wieder aus dem 
Lastwagen entfernt wurde. Die Anzeige 
oder der Lautsprecher geben dann kein 
Bestätigungssignal mehr für neue Stapel, 
die verladen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit ist das Audio-Fehlersignal, das so-
lange ertönt, bis der Fehler behoben ist.

Sogar wenn das Barcode-Etikett nicht 
sichtbar ist, entgeht dem Dock Mana-
ger kein Stapel. In diesem Fall wird der 
Stapel von einer Fotozelle aufgespürt. 
Wenn auf das Signal der Fotozelle nicht 
das Signal des Barcodelesegeräts folgt, 
wird im Dock Manager auf der Anzeige 
„no read“ angezeigt. Der Mitarbeiter weiß 
dann, dass er den Stapel drehen muss, 
damit das Etikett wieder sichtbar ist.

Proaktiv steuern
Da der Dock Manager direkt an das 
Lagerverwaltungssystem gekoppelt ist, 
wird jeder korrekt geladene Stapel au-
tomatisch registriert. Ein Aufseher oder 
Manager kann darum jederzeit sehen, 
ob ein Lastwagen vollständig beladen 
ist, oder noch Stapel fehlen.

Dank der Verknüpfung mit dem System 
kann der Aufseher den Ladevorgang pro-
aktiv steuern. Er hat jederzeit die Übersicht 
über alle Stapel, die auf der Laderampe 
bereitstehen und die Lastwagen, die ange-
dockt sind. So sieht er sofort, welche Sta-
pel verladen werden können.

Dock Manager warnt die Verlader über die Anzeige oberhalb der Türen, wenn sich noch 
Stapel auf der Laderampe befinden, die eigentlich schon verladen werden können. Da 
der Dock Manager jeden einzelnen Stapel während des Verladens registriert, ist eine 
detaillierte Sendungsverfolgung gewährleistet.
Auch im Nachhinein kann genau festgestellt werden, welche Produkte in welchen Wagen 
verladen wurden.

Arbeitsabläufe automatisieren
Der Dock Manager ermöglicht eine Automatisierung bestimmter Arbeitsabläufe. Es ist z. B. mög-
lich, automatisch verschiedene Aktionen zu starten sobald der Lastwagen vollständig beladen ist. 
Denken Sie dabei an das Ausdrucken von Frachtbriefen oder Versenden von SMS, E-Mails oder 
EDI-Nachrichten mit der Abfahrtszeit und dem Inhalt der Ladung für den Kunden.

Dock Manager ist ein Plug-In für Distrib, das Lagerverwaltungssystem von Pcdata. Dies 
bedeutet, dass Nutzer dieses Programm von Distrib schnell und einfach implementieren 
können. Es ist auch möglich, den Dock Manager als Add-on für andere Lagerverwal-
tungssysteme zu verwenden.

Die Standardversion von Dock Manager verwendet feste Barcodelesegeräte, Videoan-
zeigen und optional auch Lautsprecher. Alternativ dazu ist auch eine Version mit Hand-
geräten erhältlich. Die Barcode-Etikette auf jedem Stapel wird dann nicht automatisch, 
sondern manuell gescannt. Der Mitarbeiter erhält dann die Bestätigung oder Fehlermel-
dung nicht über einen Bildschirm oder einen Lautsprecher über der Ladeklappe, sondern 
über das Handgerät. Man kann auch RFID anstelle von Barcodes verwenden.

Bewährt in der Praxis
Der Dock Manager ist ideal für Unternehmen mit vielen zwischenbetrieblichen Transpor-
ten. Das können z. B. verschiedene Bäckerei-Filialen sein, die nicht alle das gesamte 
Warensortiment produzieren, aber dennoch liefern. Mit dem Dock Manager können diese 
Firmen die Abfahrtszeiten und den Inhalt der zwischenbetrieblichen Transporte einse-
hen, damit der Empfänger seine Planung daran anpassen kann.

Der Dock Manager eignet sich aber auch hervorragend für Sendungen zum Endkunden, 
in Kombination mit „Proof of Delivery“, einem weiteren Hilfsmittel von Pcdata, sogar noch 
besser. Dieses Hilfsmittel sorgt dafür, dass die richtigen Stapel mit Kisten beim richtigen 
Kunden geliefert werden; ideal also für Lieferwagen, die an mehrere Adressen liefern.

Mit dem Dock Manager halten Sie ein Hilfsmittel in Händen, das sich in der Praxis bereits bewährt 
hat. Seit 2008 wurde der Dock Manager schon dutzende Male erfolgreich bei Bäckereien einge-
setzt. Auch Sie können von diesem fehler- und reibungslosen Beladungsverfahren profitieren.

Was bietet Ihnen Pcdata

Vollständige Kontrolle über 
Ihren Ladevorgang

Wie funktioniert das?
• Automatische Erkennung aller 

verladenen Produkte
• Abgleichen jedes geladenen 

Produkts mit dem Frachtbrief
• Warnung bei jedem Beladungs-

fehler
• Sendet automatisch eine 

Nachricht über den Inhalt zum 
Kunden

Welche Vorteile bringt das?
• Komplette Übersicht aller ver-

ladenen Produkte
• Gänzlich fehlerloses Bela-

dungsverfahren
• Reibungsloser Ablauf auf der 

Laderampe
• Sendungsverfolgung von Pro-

dukten bis in den Wagen


