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Distrib XE
Plug-and-play verdeelsysteem voor een  
papierloze operatie in elk depot  

Volledig papierloos
Distrib XE is in feite niets anders dan 
een vereenvoudigde versie van Distrib 
Put-to-Light. De elektronische displays 
boven de verdeellocaties laten de aan-
tallen zien die aan een klant of route zijn 
toebedeeld. U hoeft alleen maar te lo-
pen, te kijken en de juiste aantallen op 
de ladingdragers te plaatsen.

Distrib XE is een volledig papierloos ver-
deelsysteem. U hoeft niet meer eerst te 
zoeken op papieren verdeellijsten naar 
klanten en aantallen. U hoeft niet meer 
te grabbelen naar een pen om vinkjes te 
plaatsen of getallen in te vullen. Sterker 
nog, u heeft uw handen volledig vrij om 
de gevraagde producten te pakken en 
op de juiste locatie neer te leggen. 

Korte doorlooptijden
Distrib XE doet echter meer dan al-
leen het fysieke verdeelproces onder-
steunen. Het systeem houdt  bijvoor-
beeld feilloos bij welke artikelen al zijn 
verwerkt en hoeveel elke klant heeft 
ontvangen. Die informatie kan recht-
streeks worden gebruikt voor het prin-
ten van pakbonnen of het aanmaken 
van facturen. 

De displays met vijf kleuren bieden 
u de mogelijkheid om extreem korte 
doorlooptijden te realiseren. Denk aan 
de mogelijkheid om met vier operators 
tegelijk te werken, waarbij elke opera-
tor alleen de aanwijzingen in zijn eigen 
kleur hoeft te onthouden. De vijfde 
kleur is gereserveerd voor de naam of 
het nummer van de klant en dient als 
extra controlemiddel.

Nagenoeg foutloos
Heeft u minder artikelen ter beschik-
king dan uw klanten hebben besteld. 
Voor Distrib XE is dat geen probleem. 
U toetst op het werkstation het aantal 
artikelen in dat u wel ter beschikking 
heeft, waarna Distrib XE voor een recht 
evenredige verdeling zorgt. Desge-
wenst houdt het systeem rekening met 

belangrijke klanten die altijd het volle-
dige aantal moeten ontvangen.

Ongemerkt fouten maken is nagenoeg 
onmogelijk. Als u aan het eind van een 
verdeeltaak artikelen overhoudt of te-
kort heeft, is dat een teken dat één of 
meerdere klanten te weinig of juist te 
veel hebben ontvangen. In dat geval 
kunt u dankzij de nog steeds brandende 
displays eenvoudig terugzoeken welke 
klanten het artikel heeft ontvangen en 
de aantallen controleren. 

Snel, efficiënt en  
betrouwbaar
Met Distrib XE bent u niet langer aan-
gewezen op papieren verdeellijsten die 
afgevinkt, ingevuld en later opnieuw 
in uw administratiesysteem ingevoerd 
moeten worden. Distrib XE is een vol-
ledig papierloos verdeelsysteem, dat u 
in staat stelt tot vijftig procent sneller en 
nagenoeg foutloos te werken. Dat be-
tekent lagere kosten, kortere doorloop-
tijden en minder klachten van klanten.

Met Distrib XE beschikt u bovendien 
over een waterdicht systeem voor trac-
king & tracing. Alle verdeelactiviteiten 
worden nauwkeurig in het systeem 
vastgelegd, zodat u exact weet welke 
klant wat heeft ontvangen. Omdat elke 
operator zich met een eigen gebrui-
kerscode moet identificeren, kunt u bo-
vendien exact achterhalen welke me-
dewerker verantwoordelijk is geweest 
voor welke verdeeltaak.

w w w . p c d a t a . n l

Snel, efficiënt en foutloos. Dat zijn 
de eisen die u stelt aan de verdeel-
operatie in uw depot. Met Distrib XE 
van Pcdata beschikt u nu over een 
eenvoudige en betaalbare oplos-
sing die aan al uw eisen voldoet.

U beschikt wellicht al over een fraai ver-
deelsysteem voor uw centrale bakkerij. 
Dankzij uw Distrib Warehouse Manage-
ment Systeem met Put-to-Light slaagt 
u erin om elke dag opnieuw duizenden 
producten snel, efficiënt en nagenoeg 
foutloos te verdelen over de verschil-
lende depots. 

Maar hoe is de verdeling van uw produc-
ten op de depots georganiseerd? Hoe 
zorgt u ervoor dat de juiste producten uit 
de centrale bakkerij op tijd bij de juiste 
klanten arriveren? Zonder een goed 
verdeelsysteem op uw depots loopt u 
alsnog een groot risico op klachten van 
klanten. Een keten is immers zo sterk 
als de zwakste schakel.

Gestandaardiseerd en 
voorgeconfigureerd
Pcdata biedt speciaal voor deze situa-
ties uitkomst met Distrib XE, waarbij XE 
staat voor eXpress Edition. Distrib XE is 
een compact, mobiel en eenvoudig ver-
deelsysteem dat snel en eenvoudig te 
installeren is. 

Het systeem is gebaseerd op meer dan 
twintig jaar kennis en ervaring in het 
verdelen van artikelen in uiteenlopende 
sectoren. Op basis van die kennis en 
ervaring is een gestandaardiseerd en 
voorgeconfigureerd verdeelsysteem 
ontwikkeld waarin de best practices uit 
de hele wereld tot norm zijn verheven. 
Een ideaal systeem kortom voor uw de-
pots.
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Snel en efficiënt verdelen tegen 
minimale kosten

Wat doet het?
•	  Volledig papierloos systeem 

voor snel en efficiënt verdelen 
van producten

•	 Displays in vijf kleuren maken 
extreem korte doorlooptijden 
mogelijk

•	 Eenvoudig inlezen van order-
regels zonder ingewikkelde in-
terfaces

•	 Werkt volledig stand-alone en 
maakt gebruik van bewezen 
technieken

Wat levert het op?
•	  Werkt tot 50 procent sneller en 

is nagenoeg foutloos
•	  Waterdicht systeem voor trac-

king & tracing 
•	  Installeren in een handomdraai 

dankzij plug-and-play
•	  Robuust, flexibel en schaalbaar 

en betaalbaar systeem voor 
elke operatie

Eenvoudig in gebruik
Distrib XE is een gestandaardiseerd systeem dat modulair is opgebouwd en eenvou-
dig te installeren, integreren en te bedienen is. Dat leidt tot extreem lage investerings- 
en installatiekosten en dus een korte terugverdientijd. De bediening van Distrib XE is 
zo eenvoudig, dat het bekijken van een gebruiksinstructievideo volstaat om aan de 
slag te kunnen. 

Het werkstation van Distrib XE bestaat uit een standaard pc met touchscreen, toetsen-
bord en barcodescanner die werkt op Windows of Linux en volledig stand alone kan 
draaien. Het enige wat het werkstation nodig heeft, is een tekstbestand met alle order-
regels. Die kunt u invoeren met een USB-stick, maar ook naar Distrib XE verzenden 
via een draadloos of vast netwerk.

Plug and play
Het frame van Distrib XE bestaat uit twee meter lange,  aluminium profielen met staan-
ders die rusten op zware stalen voeten. Eén van de staanders is al voorbereid op 
montage van het werkstation. De displays kunnen zonder gedoe met kabels in een 
paar tellen worden ingeplugd. 

U ontvangt het systeem als compleet bouwpakket inclusief bouten, moeren en instruc-
tie. Installatie gebeurt volgens het plug-and-play-principe. U hoeft zelf alleen maar de 
profielen aan elkaar te bevestigen en de stekker in het stopcontact steken. Een instal-
latieinstructievideo toont hoe eenvoudig Distrib XE te installeren is. Als u eenmaal 
heeft gezien hoe het moet, kunt u het daarna helemaal zelf.

Robuust en flexibel
Distrib XE is een robuust systeem dat bestand is tegen vochtige, warme en koude 
omgevingen. Eén systeem is geschikt voor maximaal vijftig verdeellocaties, maar 
natuurlijk kunt u meerdere systemen naast elkaar gebruiken. Als uw klantenbestand 
groeit, kunt u eenvoudig extra profielen met displays bijbestellen en aan uw bestaande 
systeem koppelen. 

Heeft u meer dan 150 verdeellocaties, dan adviseren wij u om contact met Pcdata op 
te nemen. Wellicht heeft u dan meer baat bij Distrib Put-to-Light, het geavanceerde 
verdeelsysteem van Pcdata.
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Distrib XE
Plug-and-play-Distributionssystem für den papierlosen 
Betrieb in jedem Lager

Gänzlich ohne Papier
Distrib XE ist im Grunde nichts anders 
als eine vereinfachte Version des Dis-
trib Put-to-Light. Auf den elektronischen 
Anzeigen über den Distributionsplätzen 
sieht man die Anzahl, die für einen Kun-
den oder eine Route bestimmt ist. Sie 
müssen danach nur losgehen, ablesen 
und die richtige Anzahl auf die Ladungs-
träger legen.

Distrib XE ist ein gänzlich papierloses 
Distributionssystem. Sie ersparen sich 
die Suche nach Kunden und Mengen-
angaben auf Distributionslisten aus Pa-
pier. Sie brauchen auch nicht mehr nach 
einem Stift zu suchen, um abzuhaken 
oder Zahlen einzutragen. Noch besser, 
Sie haben Ihre Hände frei, um die be-
nötigten Produkte zu holen und auf den 
richtigen Platz zu legen.

Kurze Bearbeitungszeiten
Distrib XE ist viel mehr als nur eine Un-
terstützung beim tatsächlichen Distribu-
tionsverfahren. Das System merkt sich 
z. B. welche Artikel schon verarbeitet 
wurden und wie viel jeder Kunde be-
kommen hat. Diese Daten können direkt 
zum Ausdrucken von Lieferscheinen 
oder Erstellen von Rechnungen verwen-
det werden.

Die fünffärbigen Anzeigen ermöglichen 
es Ihnen, besonders kurze Bearbei-
tungszeiten zu realisieren. Dadurch 
ergibt sich die Möglichkeit mit vier Ma-
schinenarbeitern gleichzeitig zu arbei-
ten, wobei jeder Arbeiter lediglich die 
Anweisungen in seiner eigenen Farbe 
befolgen muss. Die fünfte Farbe ist für 
den Namen oder die Nummer des Kun-
den reserviert und fungiert dadurch als 
zusätzliche Kontrolle.

Nahezu fehlerlos
Haben Sie weniger Artikel auf Vorrat als 
Ihre Kunden bestellt haben? Für Distrib 
XE ist das kein Problem. Geben Sie ein-
fach die Anzahl der vorrätigen Artikel bei 
der Arbeitsstation ein, danach sorgt Dis-
trib XE für eine verhältnismäßige Ver-
teilung. Falls erwünscht, berücksichtigt 
das System wichtige Kunden, die immer 

Schnell, effizient und fehlerlos. Das sind 
die Anforderungen, die Sie an den Dis-
tributionsbetrieb in Ihrem Lager stellen. 
Mit Distrib XE von Pcdata verfügen Sie 
jetzt über eine einfache und bezahlbare 
Lösung, die all diese Anforderungen er-
füllt.

Außerdem steht Ihnen ein anspre-
chendes Distributionssystem für Ihre 
zentrale Bäckerei zur Verfügung. Dank 
dem Distrib Lagerverwaltungssystem 
mit Put-to-Light gelingt es Ihnen jeden 
Tag aufs Neue, tausende Produkte 
schnell, effizient und nahezu fehlerlos 
auf die verschiedenen Lager zu vertei-
len.

Aber wie wird die Distribution Ihrer Pro-
dukte zu den Lagern organisiert? Wie 
sorgen Sie dafür, dass die richtigen 
Produkte aus der Hauptbäckerei zeit-
gerecht beim richtigen Kunden ankom-
men? Ohne ein gutes Distributionssy-
stem für Ihre Lager besteht trotzdem ein 
großes Risiko auf Kundenbeschwerden. 
Eine Kette ist natürlich nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied.

Normiert und vorkonfiguriert
Pcdata bietet Ihnen genau für solche 
Situationen eine Lösung mit Distrib XE, 
wobei XE für „eXpress Edition“ steht. 
Distrib XE ist ein kompaktes, mobiles 
und einfaches Distributionssystem, das 
schnell und einfach installiert werden 
kann.

Das System wurde auf Basis der in 20 
Jahren erworbenen Kenntnisse und 
Erfahrungen in der Distribution von Ar-
tikeln in unterschiedlichen Bereichen 
entwickelt. Basierend auf diesem Wis-
sen und der Erfahrung wurde ein nor-
miertes und vorkonfiguriertes Distributi-
onssystem entwickelt, dass die weltweit 
besten Praktiken zur Norm erhebt. Kurz-
um, ein ideales System für Ihre Lager.
 

die vollständige Anzahl der Artikel erhal-
ten müssen.

Unbemerkte Fehler sind dadurch na-
hezu unmöglich. Wenn Sie am Ende 
einer Distributionsaufgabe noch Artikel 
übrig haben oder welche fehlen, ist das 
ein Zeichen, dass einer oder mehrere 
Kunden zu wenig oder zu viel erhalten 
haben. In diesem Fall können Sie über 
die Anzeigen ganz einfach kontrollieren, 
welcher Kunde den Artikel erhalten hat, 
und die Mengen kontrollieren.

Schnell, effizient und zuver-
lässig
Mit Distrib XE sind Sie nicht länger auf 
Distributionslisten aus Papier angewie-
sen, die abgehakt, ausgefüllt und später 
noch in Ihre Administration aufgenom-
men werden müssen. Distrib XE ist ein 
Distributionssystem, das gänzlich ohne 
Papier arbeitet und Ihnen dadurch bis 
zu fünfzig Prozent schnelleres und na-
hezu fehlerloses Arbeiten ermöglicht.  
Dies bedeutet niedrigere Kosten, kür-
zere Bearbeitungszeiten und weniger 
Kundenbeschwerden.

Distrib XE ist außerdem ein wasser-
dichtes System in Bezug auf die Sen-
dungsverfolgung. Alle Distributionsak-
tivitäten werden sorgfältig im System 
gespeichert, damit Sie genau wissen, 
welcher Kunde was erhalten hat. Da 
sich jeder Maschinenarbeiter mit sei-
nem eigenen Benutzercode identifizie-
ren muss, können Sie außerdem sofort 
sehen, welcher Mitarbeiter für welche 
Distributionstätigkeit verantwortlich war.
 

Einfach in der Nutzung
Distrib XE ist ein normiertes System, das modular aufgebaut und einfach zu installie-
ren, integrieren und zu bedienen ist. Dadurch sind sowohl die Investitions- als auch die 
Installationskosten sehr niedrig und somit schnell wieder zurückverdient. Die Bedie-
nung des Distrib XE ist so einfach, dass man sofort nach dem Ansehen des Lehrvideos 
damit arbeiten kann.

Die Arbeitsstation des Distrib XE besteht aus einem normalen PC mit Touchscreen, ei-
ner Tastatur und einem Barcodelesegerät, der über Windows oder Linux läuft und voll-
kommen unabhängig arbeitet. Das einzige, dass Sie für die Arbeitsstation benötigen, 
ist eine Textdatei mit allen Bestellzeilen. Diese können Sie über einen USB-Stick ein-
geben, oder direkt über ein drahtloses Netzwerk oder Festnetz an Distrib XE senden.

„Plug and play“ - Einstecken und Verwenden
Der Rahmen des Distrib XE besteht aus zwei Meter langen Aluminiumprofilen mit Stän-
dern, die auf schweren Stahlfüßen abgestützt sind. Einer der Ständer ist bereits auf 
der Arbeitsstation vormontiert. Die Anzeigen können ganz schnell und ohne großen 
Aufwand mit Kabeln angeschlossen werden.

Sie erhalten das System als kompletten Bausatz, einschließlich aller Schrauben, Mut-
tern und der Bedienungsanleitung. Die Installation erfolgt gemäß dem Plug-and-Play-
Prinzip. Sie müssen lediglich die Profile aneinander montieren und den Stecker in die 
Steckdose stecken. Das Installationsvideo zeigt, wie einfach die Installation von Distrib 
XE ist. Sobald Sie einmal gesehen haben wie es geht, können Sie es ganz alleine.

Robust und flexibel
Distrib XE ist ein robustes System, das in feuchten, warmen und kalten Umgebungen 
funktioniert. Ein einzelnes System umfasst maximal fünfzig Distributionsplätze, Sie 
können aber natürlich auch mehrere Systeme gleichzeitig verwenden. Wenn Ihr Kun-
denbestand wächst, können Sie ganz einfach zusätzliche Profile mit Anzeigen dazu 
bestellen und an Ihr bestehendes System anschließen.

Wenn Sie mehr als 150 Distributionsplätze haben, sollten Sie Pcdata kontaktieren. 
Möglicherweise ist das Distrib Put-to-Light-System, das fortschrittliche Distributionssy-
stem von Pcdata, in dem Fall besser für Sie geeignet.

Distrib XE

Schnelle und effiziente Distribu-
tion mit minimalem Kostenauf-
wand
 
Was kann es?
•  Vollständig papierloses System 

für eine schnelle und effiziente 
Produktdistribution

• Anzeigen in fünf Farben ermög-
lichen extrem kurze Durchlauf-
zeiten

• Einfaches Einlesen von Be-
stellzeilen ohne komplizierte 
Schnittstellen

•   Funktioniert als Standalo-
ne-System unter Verwendung 
bewährter Methoden

 
Was bringt es?
•   Arbeitet bis zu 50 Prozent 

schneller und nahezu fehlerlos
•  Wasserdichtes Tracking- und 

Tracingsystem
•   Dank Plug-and-Play im Nu 

installiert
•  Robustes, flexibles, skalier-

bares und außerdem kosten-
günstiges System für jeden 
Betriebsablauf


