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1 Introductie

De performance van bedrijven wordt voor een steeds groter deel bepaald door
de performance van de magazijnen. Prestaties van magazijnen en 
distributiecentra hangen op hun beurt vrijwel zonder uitzondering samen met 
de performance van het informatiesysteem en de toegepaste technische 
hulpmiddelen. 

Als deze niet goed gekozen zijn, zit men met een stuk gereedschap dat sub-
optimaal werkt. Veel management systemen bieden namelijk een WMS aan als
een “Zwitsers zakmes”: veel functionaliteiten, alles moet kunnen; inefficiëntie 
en onhandig gebruik als gevolg. Daardoor zijn operationele kosten van 
dergelijke systemen onaantrekkelijk. Waarom ERP functies integreren in een 
WMS? Alleen omdat het kan? Beter is een configuratie als beide pakketten 
doen waar ze goed in zijn en goed geïntegreerd samenwerken. Het beste van 
twee werelden. “Best of Breed”

“No nonsense WMS”

Sapphire Professional is een WMS vanuit de basis, dat efficiënt, snel en 
makkelijk werkt. En niet onbelangrijk, vooral via een snelle implementatie. 
Sapphire is een no-nonsense WMS. Sapphire bevat alle kernelementen 
waaraan een WMS moet voldoen: in- en uitslag beheer, orderpick 
optimalisatie, locatie- & voorraadbeheer en managementrapportages. Tevens 
bevat Sapphire een standaardkoppeling naar een ERP systeem en 
randapparatuur. Sapphire doet wat een WMS moet doen. Niets meer, niets 
minder.
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...leuk verhaal maar ik heb specifieke eisen!

Als industriële automatiseerder weten we na 35 jaar ervaring in de branche 
dat ieder bedrijf anders is. De inzet van Sapphire zorgt er vooral voor dat uw 
WMS gebruikt wordt als WMS en niet als een half ERP systeem. Omdat 
boekhoudkundige voorraadbeheer iets anders is dan logistiek voorraadbeheer.
Daarom zijn er ook vele bedrijven op zoek naar een no-nonsense WMS. 
Natuurlijk zijn een aantal onderdelen branchespecifiek voor WMS systemen. 
Deze leveren wij dan ook naar behoefte via aparte modules binnen Sapphire. 

Doordat Sapphire zo simpel is van opzet is de
implementatie ook makkelijk.
De angst heerst dat bij aanschaf van een WMS
het bedrijf gedurende lange tijd wordt
opgezadeld met dure consultants die op
uurbasis werken om een eigen inefficiënt
WMS te implementeren. 
U zit achteraf, als klant, met een enorme
rekening. Zo wordt het een kostbare zaak. 

Voor veel bedrijven is zo'n investering
gewoonweg niet interessant omdat deze
nauwelijks is terug te verdienen. En dat is een
gemiste kans omdat veel bedrijven via een
WMS een mooie besparing en kwaliteits-
verbetering kunnen doorvoeren.

Met Sapphire WMS biedt Minerall een heel
mooi WMS pakket voor een vaste prijs
inclusief de implementatie en trainingen. Dat is juist interessant voor die 
bedrijven, die hun proces willen verbeteren met een lage investering. 

U weet met Sapphire altijd wat het gaat kosten, dat is wel zo duidelijk

Meegroeien met uw bedrijf

Als na een tijd blijkt dat de huidige vorm van Sapphire niet meer de volledige 
WMS behoefte dekt binnen uw organisatie kunt u door het bestellen van extra
modules simpel uw Sapphire WMS upgraden naar een uitgebreider pakket. En
dat is wel zo prettig. U heeft na ervaring in het gebruik van Sapphire 
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natuurlijk een duidelijker beeld waar het naar toe moet, zodat de extra 
modules feilloos kunnen worden geïmplementeerd.

2 Functionele omschrijving Sapphire Professional 

2.1 Verkort overzicht

Inslag Locatie, artikel. Handmatig en/of standaard communicatie 
ERP (Excel-XLSX)

Handmatig / automatische locatie toewijzing

Opslag Magazijn, zone, gang, rek, plank, vak

Opslag methode: Pick, Bulk

Replenishment: aanvul orders pick-bulk

Logistieke zones

Uitslag Handmatig en/of standaard communicatie ERP (Excel-
XLSX)

Batch picking, orderpickkar

Pickmethode picklijst,  Android app: digitale orderpicklijst,
voicepick, barcode scanning

Orderpick strategie: LIFO, FIFO

Tellen Telorders, cycle counting 

Verplaatsen Verplaatsen van dragers

Handmatig Medewerkers kunnen zelf handmatig in het warehouse 
ingrijpen: in- en uitslag en verplaatsing van goederen, ook 
door middel van scanning
Medewerkers kunnen statussen controleren van artikel in 
het Magazijn door scanning van de drager of het artikel.

Beheer Order overzicht paneel

Artikelbeheer, met uitgebreide artikeleigenschappen zoals 
LOT codes etc.

Locatie beheer

Inventarisatie

Gebruikers beheer

Drager-item logica

Management reports: Artikel analyses (o.a. ABC analyse), 
magazijn, prestaties

History reports

Communicatie ERP/smart PDA Standaard interface Excel-XLSX / Android XML

Clients Onbegrensd aantal gebruikers (actieve gebruikers licentie 
begrensd)

Onbegrensd aantal magazijnen

Maximaal 1 actief magazijn tegelijk per gebruiker
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3 Uitgebreide Functionele omschrijving 
Sapphire Professional 2.0 is een compleet WMS met alle basisfunctionaliteit 
die een WMS nodig heeft. Dit hoofdstuk beschrijft deze functionaliteit.
Een magazijn heeft één hoofdproces, dat door Sapphire bestuurd zal worden. 
In grote lijnen ziet dat proces er als volgt uit:

Figuur 1: Standaard magazijnproces

Per deelproces zijn er verschillende modules beschikbaar in Sapphire. 

3.1 Magazijnen

Een magazijn is het hoofdonderdeel van een implementatie. Sapphire 
ondersteunt de volgende functies met betrekking tot meerdere magazijnen:

• de mogelijkheid meerdere magazijnen aan te maken.

• verplaatsingen tussen magazijnen.

• aanvullingen tussen magazijnen.

• Mogelijkheid om met meerdere administrator tegelijk in meerdere 
actieve magazijnen te werken.

Er zijn de volgende restricties:

• iedere administrator client kan werken in één actief magazijn tegelijk.
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3.2 Inslag

3.2.1 Structuur

Sapphire Professional 2.0 werkt met dragers en items die aan een drager zijn 
toegewezen. Als dus een drager fysiek verplaatst wordt gaat alles wat op de 
betreffende drager is toegewezen mee.

3.2.2 Goederenontvangst

De te ontvangen goederen worden gemeld aan het WMS via de hostkoppeling 
of handmatig worden ingevoerd in de user interface. Uit deze gemelde 
ontvangsten kan de juiste ontvangst geselecteerd worden.

Daarna volgt een controle van het artikel (aan de hand van stamgegevens, 
denk aan barcode, afmetingen, gewicht).

Als het artikel de controle doorstaan heeft, wordt er een locatie voor het 
artikel gekozen. De mogelijkheden zijn als volgt:

• totaal vrije keuze door gebruiker.

• door Sapphire gestuurde keuze voor nieuw product, gebaseerd op 
ZONE, A/B/C aanvulling bestaande locatie voor bestaand product etc.

Als de producten verwerkt zijn, worden ze met behulp van een inslaglijst op 
de juiste locatie gelegd. Deze inslaglijst kan op papier of per smart PDA 
(Sapphire Pocket).

Alle inslag acties kunnen terug gemeld worden.

3.2.3 Retouren

Retouren zijn artikelen, die eerder uitgeleverd zijn. Er vind reeds een controle
plaats of de artikelen nog bruikbaar zijn. Vervolgens worden de bruikbare 
artikelen weer verwerkt zoals gegeven in de paragraaf 3.2.2
Goederenontvangst.
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3.3 Opslag

3.3.1 Structuur

Voor de opslag van goederen in een magazijn, wordt gebruik gemaakt van 
locaties. Zie hoofdstuk 3.8.2). Aan het magazijn hangt een naam en eventueel 
NAW gegevens. Aan de zone hangen de opslagmethoden en de pickmethoden.

Opslagmethoden:

• Pick, hier wordt primair in opgeslagen, zijn deze locaties vol, kijkt het 
systeem naar de bulklocaties

• Bulk, deze worden aangevuld als de picklocaties eerst zijn aangevuld.

Aan de gang hangt de loop volgorde (oplopend of aflopend). Aan het vak hangt
de ABC verdeling en de afmetingen van het vak, bulklocatie of picklocatie. 
Meerdere artikelen zijn toegestaan. Sapphire biedt zelf definieerbare 
opslagmethodes zoals palletstelling, doorrolstelling, legborden.

Pickmethoden:

• Smart PDA (Sapphire Pocket)

• Papier

3.3.2 Replenishment

Er zijn bulklocaties en picklocaties. Als een picklocatie leeg dreigt te raken 
aan de hand van de ingestelde min/max parameters, zullen er automatisch 
aanvulopdrachten gegenereerd worden. 

3.3.3 Logistieke zones

Dit zijn vrij te configureerbare zones die een logistieke eigenschap hebben en 
geen fysieke. Deze hebben een ander doel dan beschreven zones in 3.8.2
Locatiebeheer. Dit type zones kan men inzetten om bijvoorbeeld artikelen 
binnen het magazijn af te bakenen zoals:

• snellopers.

• zware dozen.

• moeilijk stapelbare items.

• actie artikelen.

• etc..
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3.4 Uitslag

Pickorders worden vanuit de host ontvangen van bijvoorbeeld een ERP 
systeem. Deze koppeling is op basis van een Excel/XLSX file transfer. 
Pickorders kunnen ook handmatig worden ingevoerd in de user interface.

Het proces is als volgt: 

Er zijn 4 hoofd pickmethodes:

• Papieren picklijsten
• Android applicatie (Sapphire Pocket): 

◦ Picklijst
◦ Voicepick 
◦ Barcode scanning
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3.4.1 Picklijst

Uit Sapphire kunnen picklijsten worden geprint voor bepaalde gebruikers. Per
klant wordt een doos of bak gevuld. Als de doos of bak compleet is gaat deze 
naar de verzending.

3.4.2 Android Applicatie

De Android applicatie kan op een smart PDA (Sapphire Pocket) een picklijst 
presenteren. Deze kan:

• digitaal, handmatig worden afgewerkt. 

• scanning bieden via Bluetooth scanner interface.

• voicepicking bieden via de lokale gedownloade 
spraakherkenningsoftware van GoogleTM.

Meer hierover zie 6.2 Sapphire Pocket picking terminal.

3.4.3 Item pick

Per klant wordt een doos of item gepickt. Een item kan alles zijn: een pallet of 
een omdoos of een stuk.

3.4.4 Batch pick

Orders kunnen gebatched worden, dat wil zeggen dat het systeem orders kan 
samenvoegen om zo orders efficiënter uit kunnen voeren.

3.4.5 Orderpickkar

De batch functionaliteit ondersteund het picken via een orderpickkar. Orders 
worden toegewezen aan dragers (dozen) met barcodes. De kar kan zo 
ingedeeld worden.
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3.5 Tellen

Er kunnen telorders worden gegenereerd en een cycle counting strategie 
(automatisch) deze laatste functie zorgt ervoor dat alle locaties in het gehele 
magazijn door over een periode wordt geteld. Deze orders worden 
automatisch gegenereerd.

3.6 Verplaatsen

Via verplaatsingsorders kunnen dragers kunnen verplaatst worden van een 
locatie naar een andere. Deze functie voorziet erin dat Sapphire Professional 
vele logistieke functies kan invullen doordat dragers op een tussenlocatie 
kunnen worden geplaatst alvorens deze definitief uit het magazijn zijn 
geboekt. Dit is functioneel voor:

• Expeditie functies. Dragers worden eerst in de expeditie geplaatst 
alvorens ze definitief worden afgeboekt.

• Consolidatie (samenvoegen van orders).

• Value Added Logistics (aan de orders wordt op een locatie nog iets 
toegevoegd, een bewerkingsslag).

• Productie planning, goederen kunnen aangeboden worden aan 
productie lijnen.

• Overnemen van dragers, Reachtruck pakt pallet en plaatst deze op een 
wachtlocatie. Een heftruck neemt deze drager vervolgens over.

3.7 Handmatig

Het systeem voorziet in de functie dat gebruikers via de smart PDA (Sapphire 
Pocket) dragers op eigen initiatief kunnen pakken en verhuizen naar andere 
locaties. Ook kunnen zij statussen checken van dragers of items.
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3.8 Beheer

Met de beheermodule is het mogelijk het magazijn in te richten en aan te 
passen.

3.8.1 Artikelbeheer

Met module is het mogelijk de artikel parameters te wijzigen. Parameters zijn:

• Naam.

• Artikelcode.

• Omschrijving.

• Barcodes.

• Afmeting, lengte, breedte, hoogte.

• Omloop snelheid indicatie A, B, C (ook automatisch in te vullen door de 
ABC analyse).

• Min-Max aantal.

• Pick / opslageenheid (Doos, item, liter, meter).

• Gewenste pick methode.

3.8.2 Locatiebeheer

Met deze module is het mogelijk om een magazijn op te bouwen. Deze locaties
hebben een vast naamopbouw, te weten Zone-Gang-Rek-Plank-Vak, waarin:

• Zone.

• Gang.

• Rek.

• Plank.

• Sectie.

Daarin zijn de volgende opties mogelijk:

• Aangeven van locatie positie met betrekking tot omloop snelheden: 
A,B,C, enz.

• Lengte, Breedte, Hoogte
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Zone

De locatie zone heeft de volgende mogelijkheden:

• Zone eigenschappen:

◦ Pick.

◦ Bulk.

◦ Voorkeur leeg picken.

• picktool: 

◦ Paper.

◦ Smart PDA (Sapphire Pocket).

• blokkeren en vrijgeven van zone

Zones zijn fysieke zones en werken anders dan logistieke zones, zie 3.3.3
Logistieke zones

3.8.3 Inventarisatie

Alle locaties kunnen geteld worden. Er zijn 2 methoden om te tellen:

• vanuit de administrator tools worden locaties geselecteerd,

• een automatisch proces genereert elke week een instelbaar aantal 
random locaties, die geteld worden.

Locaties die geteld moeten worden, worden geblokkeerd voor een nieuwe tel-
actie totdat de telling gereed is. Reeds gestarte acties worden afgemaakt.

3.8.4 Gebruikers beheer

De gebruikers binnen het WMS kunnen vrij aangemaakt worden. Daarnaast 
kunnen er “Rollen” aangemaakt worden. Iedere gebruiker heeft een aantal 
rollen, net als de modules. Daarbij zijn er twee rollen voorgedefinieerd:

• “Administrator”, een gebruiker die deze rol heeft, heeft toegang tot alle 
modules (dit is dus een “all-access” rol voor gebruikers),

• “Guest”, een module die deze rol heeft, mag door alle gebruikers 
gebruikt worden (dit is dus een “all-access” rol voor modules).

3.8.5 Managementinformatie en rapportages

De volgende informatie is standaard aanwezig:

• Pickfrequentie per artikel. Dit over een in te voeren periode. (ABC 
analyse)

• Uitgevoerde acties per medewerker (log). Keuze van medewerker en 
datum.

• pickfrequentie per artikel per zone.
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• Magazijn bezetting. per magazijn, per zone, per gang. Per vast tijds stip 
in te geven. 

• Vullingsgraad magazijn. per magazijn, per zone, per gang. Per vast tijds 
stip in te geven. 

• Prestatie indicatoren in tabelvorm:

◦ Orders per uur, dag, week, maand

◦ Orderregels per uur, dag, week, maand

◦ Picks per zone per uur, dag, week, maand

◦ Orderregels per uur, dag, week, maand per user

Van deze gegevens worden rapportages worden afgedrukt in een Excel file.

3.8.6 Logging

Alle acties die plaatsvinden in het systeem worden gelogd in een “event 
logger”. Daarbij is het mogelijk te zoeken in de event logger op ordernummer, 
gebruiker en locatie.
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3.9 Overige

3.9.1 Koppeling met host

Voor de communicatie met andere systemen wordt Excel XLSX gebruikt. 
Standaard data communicaties:

• Artikel stamdata.

• Inslag meldingen met terugkoppeling.

• Pickopdrachten met terugkoppeling.

• Verzonden zendingen.

• Tel opdrachten met terugkoppeling.

3.9.2 Smart PDA support (Sapphire Pocket)

De volgende Smart PDA's worden “out of the box” ondersteund:

• Alle Android devices vanaf Android 4.1, met uitzondering van 4.4

3.9.3 Taalondersteuning

Sapphire Professional wordt uitgevoerd in twee talen: Engels en Nederlands. 
Neemt u graag voor andere talen contact met ons op.

3.9.4 Licentiesysteem

Het licentiesysteem is gebaseerd op aantal “concurrent users”. Dat houdt in 
dat er een oneindig aantal gebruikers aangemaakt mogen worden, maar er 
slechts een beperkt (bepaald door de aangeschafte licentie) aantal 
tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het systeem. 

3.9.5 Server / client

Sapphire draait op een server en clients kunnen daarmee verbinden. Alle 
gegevens worden zo centraal opgeslagen en zijn eenvoudig te back-uppen.
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3.10 Minimale systeemeisen

Server

• Windows 7 met .NET Client Framework 3.5

• 4GB RAM

• 500GB harddisk ruimte

• 1Gbit/s netwerk

Client

• Windows XP/7 met .NET Client Framework 3.5

• 2GB RAM

• 50GB harddisk ruimte

• 100Mbit/s netwerk

Smart PDA

• Alle Android devices vanaf Android 4.1, met uitzondering van 4.4

3.11 Barcodes

Binnen het WMS zijn een aantal barcodes noodzakelijk. Elke barcode heeft 
ook een zichtbare tekst. Door Sapphire te gebruiken barcodes zijn:

1. Locatie codes

2. Artikel codes (worden niet in Sapphire geprint, wel gebruikt)

3. EAN codes (worden niet in Sapphire geprint, wel gebruikt)

4. Extra artikel barcodes (worden niet in Sapphire geprint, wel gebruikt)

3.12 Documenten

Alle documenten worden in Excel uitgegeven, ofwel opgeslagen op de 
harddisk.

4 Apart verkrijgbare licenties
Licenties:

• Licentie extra concurrent users.
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5 Implementatie van Sapphire
De implementatie van standaardpakket is veel meer dan het installeren van 
een softwarepakket. Het is een veranderingsproces met grote effecten op de 
organisatie, de werkwijzen en de bedrijfsprestaties. Bij het ontwikkelen van 
Sapphire hebben wij zo veel mogelijk gedacht vanuit de behoefte van onze 
klant, de eindgebruiker. Onze jaren lange kennis ervaring in de logistiek van 
magazijnen biedt ons het voordeel om het Sapphire WMS zo aan te bieden dat
er bij implementatie de race al voor de helft is gelopen. Sapphire heeft 
daarom een laagdrempelige implementatie vorm namelijk als downloadbaar 
product, wat men zelf kan installeren. Voor een gestroomlijnde implementatie 
is het belangrijk dat intern een stuur- en projectgroep wordt opgericht die 
ervoor zorgt dat het WMS probleemloos integreert bij uw werknemers en 
binnen uw bedrijf. Mocht u zelf niet de implementatie verzorgen, biedt 
Minerall de implementatie tegen een vast tarief. Neem contact met ons op of 
bij ons moederbedrijf en vaste implementatie partner:

TBWB

Rijksweg 110

4849 BR Dorst

Nederland

Tel: +31 (0) 161 411916

Fax: +31 (0) 161 412551

E-mail: info@tbwb.nl

Web: www.tbwb.nl

5.1 Integratie van Sapphire met andere bedrijfssoftware

Voor de communicatie met andere systemen wordt als standaard Excel-XLSX  
gebruikt. Onze vaste implementatie partner integreert Sapphire in iedere 
denkbare omgeving.
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5.2 Configuratie

Sapphire Professional wordt als volgt met de overige Sapphire producten 
gekoppeld:

De gehele Orderpick suite bestaat dan uit de volgende componenten:

• Sapphire Professional. Dit is het WMS

• Sapphire Client. Dit is een extra gebruiker op het WMS.

• Sapphire Connector service. Dit is de module die alle communicatie 
regelt tussen de verschillende gekoppelde hardware en Sapphire 
Professional.

• Sapphire Pocket. Dit is de orderpick interface. Dit is een smartphone 
uitgerust met scanning toepassing, pick by voice en terminal applicatie.

De interface met een ERP systeem of ander software pakket van derden, zal 
klantspecifiek geschreven moeten worden. Minerall kent koppelingen tussen 
vele ERP systemen zoals SAP, Microsoft  Dynamics Navision, Nobel, Exact, 
Mamut, Odoo (open ERP)..etc.
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6 Screenshots

6.1 Sapphire Professional
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6.2 Sapphire Pocket picking terminal

Wanneer u kiest voor Minerall orderpicking equipment, Sapphire pocket is de 
software dat op de orderpicking terminals werkt; de smartphone. Hier volgen 
een paar screenshots om u een idee te geven van de software, oftewel de app 
die op de terminals werkt.

Men kan via de app alle functies uitvoeren waar opdrachten voor zijn 
gegenereerd alsmede handmatige acties zoals het verplaatsen van dragers.
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7 Onderhoud en support

7.1 Standaard onderhoud en support overeenkomst

Wij zorgen ervoor dat uw Sapphire WMS altijd up-to-date is. Uw weet daarom 
zeker dat uw programma de nieuwste functionaliteiten heeft. Updates zijn 
beschikbaar via onze website www.minerall.nl

Met deze overeenkomst heeft u recht op telefonisch en email support van onze
support afdeling, gedurende 15 dagen na start van de licentie (eerste opstart).
Deze support bieden wij tijdens werkdagen maandag-vrijdag. Tussen 08:00-
17:00.

Na deze 15 dagen wordt een serviceaanvraag per aanvraag afgerekend. Dit 
tarief staat vermeld bij een meegeleverde offerte. (geldt enkel bij Sapphire 
Professional versies)

Wij zijn telefonisch te bereiken op: +31(0)161-411916

Wij zijn te bereiken via email: support@minerall.nl

7.2 Service level agreement en service dienst

Extra service is via een SLA apart bij te leveren. Dit kan on-site ondersteuning
zijn of ondersteuning op andere tijden dan werktijden. Of een vaste prijs per 
jaar.  Vraag hiervoor een uitgebreide SLA aan. 
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8 Informatie
Sapphire is een onderdeel van Minerall™, the Automation Suite. Minerall™ 
bestaat uit de volgende onderdelen:

• Sapphire WMS
• Quartz Dashboard
• Mercury MES
• Granite WCS
• Silicon PLC Control

Minerall™ is een handelsmerk van Technisch Buro West-Brabant B.V. (TBWB) 
uit Nederland. Voor meer informatie over Minerall™:

Minerall

Rijksweg 110

4849 BR Dorst

Nederland

Tel: +31 (0) 161 411916

Fax: +31 (0) 161 412551

E-mail: info@minerall.nl

Web: www.minerall.nl
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