
Workday Inventory
Workday Inventory is een cloudtoepassing die zich richt op de 

voorraadbeheerbehoeften van de moderne onderneming. Deze toepassing 

biedt zichtbaarheid in het gehele voorraadproces en helpt bedrijven zo bij het 

strategisch beheren van hun cashflow, verminderen van de kosten, optimaliseren 

van voorraadniveaus en ondersteunen van groei-initiatieven.

Beheer van uw interne toevoerketen

Workday biedt een end-to-end oplossing voor het beheren van alle aspecten van het 

materiaalmanagementproces voor goederen en benodigdheden die intern worden 

gebruikt. Naast de inkoop en ontvangst van goederen in Workday Procurement biedt 

Workday Inventory flexibele mogelijkheden om voorraadartikelen op te slaan en het 

gebruik en de aanvulling van deze artikelen bij te houden. U wilt voorraadlocaties of 

opslagplaatsen toevoegen? Of het bedrijfsproces voor de goedkeuring van transacties 

herstructureren? Met Workday Inventory is dit zo gebeurd. 

Uitgebreide telling en aanvulling

Voorzie in fysieke en cyclustelling van artikelen en stem voorraadniveaus 

af op basis van tellingen. Met het flexibele framework van Workday kunt u 

voorraadaanvragen genereren via bestelsignalen, voorraadaanvulling of ad-

hocaanvragen, en aanvulling automatiseren met automatische inkoopaanvragen of 

voorraadoverdrachtaanvragen. Workday biedt ook ondersteuning voor periodieke 

automatische aanvulling van de voorraad, zodat u de voorraadniveaus kunt 

beheren, onderhouden en aanvullen op elke gewenste locatie.

Realtime inzicht en nauwkeurigheid

Inzicht is cruciaal voor efficiënt voorraadbeheer. De moderne architectuur 

van Workday zorgt dat uw business in realtime wordt weergegeven, zodat 

u over actuele rapporten en analytics van goederen en benodigdheden 

beschikt. Deze informatie biedt inzicht in alle transacties en de bijbehorende 

bedrijfsdimensies, zodat de kosten kunnen worden teruggebracht.

Mobiel boven alles

Of u nu op de werkvloer staat of onderweg bent, u kunt 

goedkeuringsaanvragen afhandelen, een actiegericht dashboard bekijken en 

pickingtransacties uitvoeren op een mobiel device. Mobiliteit is ingebouwd in 

de core van Workday. Er zijn geen aanvullende software of integraties nodig.

Eén enterpriseplatform

Workday Inventory is volledig geïntegreerd met financiële, 

werknemers- en inkoopgegevens. Het vermindert het aantal 

handmatige artikel- of procesoverdrachten en zorgt voor 

transparantie in de hele organisatie. Hiermee kan de cashflow worden 

geoptimaliseerd en bedrijfsgroei worden gefinancierd.

Belangrijkste voordelen

• Meer inzicht in het gehele voorraadproces, 

van inkoop tot aanvulling van artikelen 

• Betere kostenbeheersing door beter 

geïnformeerde inkoopbeslissingen

• Hogere efficiëntie door inzicht in hoe 

artikelen worden verbruikt met realtime 

rapporten over beschikbare goederen

• Minimaliseer operationele risico’s dankzij 

configureerbare bedrijfsprocessen om 

volledig geautomatiseerd voorraad aan te 

leggen, aan te vullen en inkoopaanvragen 

te genereren

• Verhoog de productiviteit en de 

nauwkeurigheid dankzij de mogelijkheid 

om op een mobiel device transacties uit te 

voeren en dashboards te bekijken die in 

realtime worden bijgewerkt

• Betere naleving van bedrijfsbeleid 

met een volledig audittraject van 

voorraadboekingstransacties die 

automatisch worden gegenereerd. 



 
Workday  |  Telefoonnummer: +31 (0)20 808 1836  |  workday.com/nl

©2017. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merken en 
productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 20171124INVENTORY-NLNL

Afhandelen en overdragen

• Voorraad definiëren en op opslaglocaties plaatsen

• Voorraad uitgeven met of zonder voorraadaanvraag

• Serienummers vastleggen en volgen bij voorraaduitgifte

• Traceerbaarheid van producten met GS1- en HIBCC-ID's

• Voorraad verplaatsen en overdragen tussen locaties en/of 

voorraadplaatsen

• Locaties voor periodieke automatische aanvulling definiëren en 

bevoorraden

• Barcodescanning voor het sneller invoeren van transacties

• Partijnummers en uiterste gebruiksdatums van partijen bijhouden

Beheren en administreren

• Basiskenmerken definiëren met een artikelmaster

• Bepaal de waarde van artikelen met behulp van een permanente 

gemiddelde kostenmethode

• Verschillende maateenheden toewijzen en beheren

• Soorten voorraadgebruik instellen en verschillende kenmerken 

toewijzen die op meerdere locaties kunnen worden gebruikt

• Etiketten afdrukken voor bezorgtickets en artikellocaties

• Bestelniveaus instellen zodat voorraad automatisch wordt aangevuld

• Cyclustellingen uitvoeren en daaruit resulterende aanpassingen 

vastleggen

• Voorraadaantallen op ad hoc-basis bijhouden

• Soortgelijke artikelen uitgeven wanneer een aangevraagd artikel niet 

op voorraad is

Rapporteren en analyseren

• Kosten, waarde en andere dimensies van beschikbare voorraad 

bekijken

• Realtime geconsolideerd inzicht in de voorraad

• Een configureerbaar Workday Inventory-dashboard gebruiken

• Drill-down mogelijkheden toepassen

• Toegang tot de bibliotheek met standaardrapporten en aangepaste 

Report Writer

Klaar voor mobiel

• Eigen apps voor iPad en iPhone gebruiken

• Pickingtransacties uitvoeren

• Leveringen maken, volgen en bevestigen op een mobiel device

• Partij-artikelen en vervangende artikelen uitgeven/vastleggen

• Voorraadtransacties goedkeuren

• Drillable voorraadrapporten bekijken

Selfservice

Klaar voor mobiel

Geïntegreerd

Een intuïtieve, consumentvriendelijke gebruikerservaring stelt uw personeel in staat om eenvoudig 

transacties in te voeren, voorraadaanvragen te maken en aanpassingen te verwerken. Managers 

kunnen inzoomen op rapporten en de prestaties bewaken via het voorraaddashboard.

Via de app van Workday voor de iPhone of iPad kunnen werknemers snel pickingtransacties 

uitvoeren, aanvragen goedkeuren en een actiegericht dashboard bekijken. 

Het bedrijfsprocesframework, de beveiligingsregels en de personeelsgegevens van Workday bieden 

een consistente, centrale en globale basis voor al uw cruciale bedrijfsprocessen.

Verbeterde efficiëntie met Workday Procurement

• Meer inzicht in het gehele voorraadproces, van inkoop tot 

aanvulling van artikelen

• Eén artikelmaster voor Workday Procurement en Workday 

Inventory

• Conversie van maateenheden

• Bestelaanvragen sourcen vanuit voorraad

• Automatische bestelaanvragen voor aanvulling

Geïntegreerd met Workday Financial Management en 
Workday Human Capital Management

• Snelle implementatie en adoptie

• Geünificeerde aanmeldings- en gebruikerservaring

• Eén startpagina voor alle applicaties

• Eén beveiligingsprofiel voor gebruikers

• Gestroomlijnd inzicht in de boekhouding (met Workday Financial 

Management) 

Additionele Workday-applicaties

• Workday Procurement

• Workday Expenses

• Workday Accounting en Finance

• Workday Revenue Management

• Workday Planning

• Workday Projects 

• Workday Project Billing

• Workday Grants Management

• Workday Payroll

• Workday Student

Gestroomlijnde gebruikerservaring
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