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BETERE ZAKEN

Insight Works is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor 
streepjescodes die naadloos integreren met Microsoft Dynamics NAV. In plaats 

van het schrijven van een dure en onbewezen code, kunt u onze bewezen 
producten en domeinexpertise aan het werk zetten.
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Industrie bewezen oplossingen

Gebruik hetzelfde apparaat voor alle 
locatieconfiguratie, inclusief, niet-verplichte bakken en 
gerichte keuzes
Krijg realtime toegang tot NAV-magazijn, inventaris en
productiegegevens op de winkelvloer met 
handapparatuur
Voer alle inventaris- en magazijnhandelingen uit met 
handapparatuur
Scan rechtstreeks naar verkoop- en 
productiedocumenten voor ad hoc kiezen
Leg perceel- en serienummers vast voor elke transactie
Gebruik nummerplaten om magazijnhandelingen te 
stroomlijnen
Eenvoudig schermen en menu’s op handcomputers 
aanpassen

Inventaris en magazijnmanagers hebben vaak problemen met inefficiënte 
handelingen door onnauwkeurige magazijntransacties en tijdrovend 
handmatig traceren. Met Warehouse Insight ligt dit nu in het verleden. Met 
ondersteuning van alle NAV locatieconfiguraties en item trackingconfiguraties, 
brengt Warehouse Insight mobiele apparaatintegratie naar een magazijn.

Mobiel magazijn gegevensverzameling

www.WMSforDynamics.com

http://www.dmsiworks.nl/
https://www.dmsiworks.com/products/mobile-warehouse-data-collection/
https://www.dmsiworks.com/products/mobile-warehouse-data-collection/
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Industrie bewezen oplossingen

Integrierter Versand

Stroomlijn vervelende en foutgevoelige verschepingstaken door Dynamic Ship 
naadloos te integreren in uw Dynamics NAV ERP-systeem. Werknemers op de 
winkelvloer kunnen de handmatige invoerfouten verminderen door pakketten 
rechtstreeks te scannen in Dynamics NAV. U zult geld verdienen en geld 
besparen door rechtstreeks met meerdere vervoerders te werken.

• Besparingen in het magazijn door 
gestroomlijnde processen die realtime 
informatie bieden

• Gedetailleerd verpakkingsbeheer
• Geavanceerde nauwkeurigheid in 

verschepingskosten, gebaseerd op het 
daadwerkelijke gewicht van het artikel

• Vervoerdersintegratie met belangrijke 
vervoerders, waaronder UPS en FedEx

• Eenvoudige NAV-interface met 
scanondersteuning, volledig 
geïntegreerd met Insight Works Mobiel 
WMS-functionaliteit op een prijs die 
SMB’s kan veroorloven

Lagere verschepingskosten
Realtime tarieven zorgen voor een correcte selectie 
van vervoerdersservice en een nauwkeurige offerte 
voor klanten.

Handintegratie
Hefboomwerking van NAV-terminals voor het bouwen 
en scannen van pakketten en het maken van labels en 
tarieven, rechtstreeks van de vervoerder.

Nauwkeurig. Geloofwaardig. Betrouwbaar. 
Dynamic Ship biedt informatie en tarieven voor 
vervoerdersservice gebaseerd op gewicht, afmeting 
en bestemming van het pakket middels directe 
connectiviteit met de vervoerder via internet, zodat u 
de meest actuele informatie hebt voor de verscheping

Gewoon klikken en kiezen!
Maak een offerte van vrachtprijzen terwijl u 
bestellingen aanneemt en automatisch veranderingen 
plaatst op de verkoopofferte.

www.ShippingforDynamics.com

http://www.dmsiworks.nl/
https://www.dmsiworks.com/products/integrated-shipping/
https://www.dmsiworks.com/products/integrated-shipping/
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Voer eenvoudig inventaristellingen en cyclustellingen in 
die handmatig of met een barcode zijn ingevoerd
Stem automatisch verschillen met perceel- en 
serienummers af en plaats deze
Bepaal vooraf tellingvellen of laat gebruikers ad hoc 
inventaristellingen uitvoeren.
Creëer formele hertellingsvellen om tellingsproblemen 
en oplossingen te traceren
Behoud historische statistieken van eerdere tellingen 
om trends en prestaties te beoordelen
Ondersteunt alle locatieconfiguraties, van niet-
verlichte bakken tot gerichte keuzes met tracering van 
magazijnitems
Voor tellingen zonder barcodes kunnen meerdere 
gebruikers handmatig invoeren en op het moment 
toevoegen aan de tellingsvellen

Waarom zou u fysieke inventaristellingen moeilijker maken dan ze al zijn? 
Met geavanceerde inventaristelling kunnen inventarisbeheerders de telling 
van inventaris en cycli vereenvoudigen met uitgebreide hulpmiddelen voor 
gegevensinvoer, afstemming, plaatsing en analyse.

Inventarisbeheer
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www.InventoryforDynamics.com

http://www.dmsiworks.nl/
https://www.dmsiworks.com/products/inventory-management/
https://www.dmsiworks.com/products/inventory-management/
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Elimineer handmatige tijdinvoer met het scannen van streepjescode voor productiebestellingen, taken, 
montage-opdrachten en onderhoud
Leg bedrijfsgegevens vast op de winkelvloer of in het veld, inclusief consumptie, output, afval en 
kwaliteit
Leg niet-productieve en hersteltijd vast voor geavanceerde rapportage
Leg tijd en aanwezigheid vast, gebaseerd op werknemersdiensten met uitzondering rapportage
Goedkeuring van de tijdkaart op meerdere niveaus van de winkelvloer of NAV
Bereken automatisch overtijd en dienstverschillen voor integratie met payrollsystemen
Toegang via een webbrowser om gegevensinvoer in te schakelen via mobiele apparaten in het veld of 
de winkelvloer

Shop Floor Insight is een uitgebreide oplossing voor tijd vastleggen met 
streepjescode, veld service, tijd en aanwezigheid en tijdsmanagement van 
werknemers.

Geïntegreerd verschepen

www.ShopFloorforDynamics.com

Industrie bewezen oplossingen

Shop Floor Insight integreert rechtstreeks met NAV om werkvooruitgang en materiaalverbruik 
in realtime vast te leggen en de moeite om productie- en werkgegevens te beheren drastisch te 
verminderen.

http://www.dmsiworks.nl/
https://www.dmsiworks.com/products/shop-floor-data-collection/
https://www.dmsiworks.com/products/shop-floor-data-collection/
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Verkooppunt

Industrie bewezen oplossingen

POS Insight is een betaalbare en eenvoudig te 
gebruiken oplossing voor verkooppunten, rechtstreeks 
ingebouwd in Dynamics NAV en Dynamics 365 
waardoor de organisatie snel en eenvoudig 
verkoopmogelijkheden in het systeem kan toevoegen. 
POS Insight is uitgerust met alle functies die u 
verwacht bij een krachtig verkooppuntsysteem, maar 
in een eenvoudig en rendabel pakket.

Prijsofferte configureren

Verbeter uw vermogen om een nauwkeurige offerte 
te maken van producten die meerdere potentiële 
opties en configuraties hebben. Creëer Montage-
tot-bestelling-configuraties rechtstreeks van offertes 
tot bestellingen, of creëer productie BOM’s voor 
een complexere productieomgeving met precisie, 
met gebruik van NAV Sales Configurator van Insight 
Works.

INSIGHT

http://www.dmsiworks.nl/
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Documenten verslepen

Planning en inroosteren

NavXtender

NavXtender van Insight Works is een gratis 
hulpprogramma waarmee gebruikers 
documenten eenvoudigweg naar alle Microsoft 
Dynamics NAV-records kunnen verslepen. Met 
NavXtender kunt u eenvoudig inkooporders van 
klanten koppelen aan bestellingen, facturen aan 
inkooporders, kwaliteitsdocumenten aan bonnen 
en alle andere bestanden aan een pas in NAV.

MxAPS verandert productieplanning en inroostering van een onnauwkeurige 
en tijdrovende taak naar een ontvankelijke, herhaalbare en zeer nauwkeurige 
ondersteuningsactiviteit voor beslissingen. 
 
In de zeer onstabiele en competitieve productieomgeving van vandaag, moeten 
productieplanning- en inroosteringssystemen kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen 
en productierealiteiten zonder het opofferen van moeilijke efficiënties. MxAPS is essentieel voor 
het verantwoord en herhaaldelijk voldoen aan 
productiedoelen.

• Verbeter de klantenservice door realistische 
productieplanningen te produceren

• Ontgrendel winstpotentie door gebruik van 
bronnen en apparatuur te verbeteren

• Minimaliseer de productiekosten
• Verminder WIP, inventaris van afgeronde 

goederen endoorlooptijden
• Verhoog de doorvoer, machinegebruik en 

voorraadrotaties

http://www.dmsiworks.nl/


Over Insight Works
Insight Works is een leider in de Operationele productiviteitsverbetering 
middels efficiënte implementatie en add-ons voor Microsoft Dynamics NAV 
ERP zakelijke systemen. Insight Works richt haar inspanningen op het helpen 
van productie-, magazijn- en distributiebedrijven om het meeste uit Microsoft 
Dynamics NAV ERP te halen.

Goud gecertificeerd
We zijn er trots op dat we de strenge 
normen die Microsoft Gold ERP-certificering 
vereist kunnen handhaven omdat dit veel 
over ons vermogen zegt om producten 
van wereldklasse te ontwikkelen die een 
positieve invloed hebben op onze cliënten.

Altijd up-to-date
Omdat Microsoft NAV ontwikkelt, doen 
onze producten dat ook. U en uw cliënten 
kunnen er zeker van zijn dat u met actuele 
hulpprogramma’s werkt die de meest actuele 
ERP-technologie weerspiegelen.

Europa
Kingsfordweg 151
Amsterdam, Netherlands
1043 GR
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Neem contact op met Insight Works

Zet onze domeinexpertise voor u aan het werk 
Insight Works heeft uitgebreide ervaring in het 
ontwikkelen van productiviteitsoplossingen voor 
cliënten in de productie- en distributie-industrie. 
Dit is wat we kennen en waar we goed in zijn. 
Gebaseerd op onze ervaring en industriefeedback, 
hebben wij een reeks add-ons ontwikkeld
voor Microsoft Dynamics NAV ter promotie van 
operationele efficiëntie van de winkelvloer naar de 
directiekamer.

We zijn er geweest
Omdat we aan beide kanten van de 
implementatie-ervaring hebben gestaan, 
begrijpen we de unieke behoeften van alle 
gebruikers. Bij Insight Works, zorgt onze 
‘werkvloer tot directiekamer’-benadering 
ervoor dat onze werknemers en producten zo 
responsief zijn.

Noord Amerika
Suite #102, 5661-99 Street NW
Edmonton, Alberta
Canada T6E 3N8

Gedrukt in Canada

https://twitter.com/dmsinsightworks
https://www.linkedin.com/company/insight-works/
https://www.youtube.com/channel/UCgBgsKb7ehPnibr4Ku0asrQ

