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Algemeen

Is alle hardware aangesloten en geconfigureerd?
● Kast scanners
● Skorpio scanners
● Touch pc’s
● Label printers
● Document printers

Kunnen de barcode stickers op de juiste printers afgedrukt worden?

Kunnen de barcode stickers gescand worden met de kast scanners en is de
scanbaarheid goed?

Hebben de Skorpio scanners overal in het magazijn goed Wifi bereik?

Zijn alle afdelingen voorzien van de juiste barcode stickers?

Zijn alle barcodes van afdelingen te scannen en bekend in de kast scanner?

Zijn alle magazijnlocaties vastgelegd in Profit (onder de juiste magazijnen)?

Zijn alle locaties voorzien van locatie labels met barcode?

Zijn alle magazijnmedewerkers toegevoegd aan BOXwise?

Bestellen met kast scanner

Werken alle docking stations? Deze moeten getest worden op de definitieve
plaatsen in het ziekenhuis. Testen door op elke plaats een order te synchroniseren.

Kunnen alle benodigde medewerkers inloggen op de kast scanner?

Worden de artikelen volledig gesynchroniseerd naar de kast scanner? Testen door
zoveel mogelijk stickers te scannen, wees kritisch en ga langs een aantal afdelingen.
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Worden de orders correct aangemaakt in Profit?
● Kloppen de aantallen?
● Kloppen de eenheden?
● Komen de orders op het juiste magazijn?
● Komen de orders op de juiste verkooprelaties (behorende bij de gescande

codes)?
● Wordt de juiste kostenplaats op de order gezet?
● Worden de orders juist gesplitst (koop/voorraad)?

Bestellen via InSite

Worden voor bestellingen van voorraadhoudende artikelen via InSite correcte
verkooporders aangemaakt?

● Kloppen de aantallen?
● Kloppen de eenheden?
● Komen de orders op het juiste magazijn?
● Komen de orders op de juiste verkooprelaties?
● Wordt de juiste kostenplaats op de order gezet?
● Worden de orders juist gesplitst (koop/voorraad)?

Wordt de workflow van de inkoopaanvraag goed afgehandeld? Dit kan gecontroleerd
worden door te checken of er niet telkens weer een nieuwe verkooporder wordt
aangemaakt voor dezelfde inkoopaanvraag.

Orders picken en uitleveren

Zijn de verkooporders zichtbaar voor de magazijnmedewerkers?

Is er bij het maken van de batches voldoende informatie per order om de juiste
batches te maken? Denk hierbij aan bijvoorbeeld de leverdag informatie.

Kunnen de batches zonder problemen gepickt en verwerkt worden?

Wordt de order correct afgehandeld in Profit?

Wordt de pakbon op de juiste printer afgedrukt?

Heeft de pakbon de juiste lay-out?

Orders uitleveren via balie uitgifte

Kunnen artikelen zonder problemen uitgeleverd worden via de balie uitgifte
functionaliteit in BOXwise?

Worden de balie facturen correct aangemaakt in Profit?
● Kloppen de aantallen?
● Kloppen de eenheden?
● Komen de orders op het juiste magazijn?
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● Komen de orders op de juiste verkooprelaties?
● Wordt de juiste kostenplaats op de order gezet?

Orders ontvangen

Kunnen de inkooporders ontvangen worden op zowel de touch applicatie als scanner
applicatie?

Wordt de ontvangst correct aangemaakt in Profit?
● Kloppen de aantallen?
● Kloppen de eenheden?

Wordt de ontvangstbevestiging op de juiste printer afgedrukt?

Heeft de ontvangstbevestiging de juiste lay-out?

Is bij het ontvangen van niet-voorraadhoudende artikelen duidelijk naar welke
afdeling de artikelen gebracht moeten worden?

Worden de voorraadhoudende artikelen op de juiste locatie in het juiste magazijn
opgeboekt na ontvangst?
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