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

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



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.
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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.



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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