
Om de afspraken met uw klanten na te kunnen komen is 
een goed ordermanagementsysteem onmisbaar. Er is vaak 
sprake van verschillende verkoopkanalen en niet zelden 
worden die verschillende verkoopkanalen ondersteund met 
verschillende systemen. Deze versnippering van informatie 
maakt de aansturing van de leveringsprocessen ondoenlijk 
en vormt de oorzaak van veel problemen.
 
Aareon heeft voor dit vraagstuk het juiste antwoord met 
Aareon OMS: haar ordermanagementsubsysteem, al dan niet 
in combinatie met Microsoft Dynamics AX.

Met Aareon OMS beschikt u over een systeem dat uw 
verkoop-, inkoop-, productie- en voorraadprocessen 
optimaal ondersteunt. De eenvoudige userinterface en 
contextafhankelijke werking reduceren de kans op fouten  
tot nihil. 

Zelfstandig of in combinatie met ERP
Aareon voorziet in de integratie van Aareon OMS met 
Microsoft Dynamics AX als ERP. Organisaties die op zoek zijn 
naar een deeloplossing kunnen gebruik maken van Aareon 
OMS, al dan niet in combinatie met oplossingen van derden.

Aareon WMS (magazijnbeheer)
Met Aareon WMS beschikt u over een systeem dat de
processen in uw magazijn optimaal ondersteunt. Het gaat 
zowel om uw ingaande als uitgaande goederenstroom.  
WMS is een geïntegreerd onderdeel van Aareon OMS. 
Hiermee liggen oplossingen als scannen en gekoppelde 
weegschalen binnen handbereik.

Aareon Webwinkel
De webwinkel in het Aareon-portaal ondersteunt uw klanten 
bij het tijdig en efficiënt plaatsen van hun bestellingen.  
De inrichting en bedrijfsregels van de Aareon Webwinkel 
vinden hun basis in Aareon OMS, waarmee het onderhoud 
op één centrale plek plaats vindt. Orders worden 
automatisch gesynchroniseerd.

Aareon Internetportaal
Aareon biedt een internetportaal dat uw positie in de keten 
als spin in het web verankert. Het kan ingezet worden als 
platform voor informatie-uitwisseling met al uw partners en 
klanten, maar kan ook gecontroleerd toegang tot uw eigen 
processen geven aan uw eigen medewerkers of externe 
partijen.
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