JCL Logistics steunt al jaren op
stabiel en flexibel WMS
JCL Logistics is een internationaal opererende logistiek
dienstverlener die actief is op
negen locaties in Nederland.
Op vijf van die negen locaties
maakt JCL gebruik van LSPwms, het warehouse management systeem van LSP Solutions.
Een WMS dat al tientallen jaren
naar tevredenheid presteert.

we tot de marktleiders in logistieke
activiteiten naar de landen van het
GOS, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten”, vertelt Bert de Vries,
general manager operations van JCL
in de Benelux.
‘Goed inspelen op behoeftes’
JCL maakt in Nederland al vele jaren
gebruik van het warehouse management systeem (WMS) van LSP Solutions. De logistiek dienstver-lener
gebruikt LSPwms zowel voor de op-
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JCL Logistics, met zijn hoofdkantoor
in Graz (Oostenrijk), opereert in 25
landen en telt meer dan 60 divisies
en 1900 medewerkers. De operationele activiteiten betreffen transport,
product logistiek en e-commerce.
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Jarenlang draaiden de warehouses
in ’s-Heerenberg, Eersel en Moerdijk
op een WMS dat was geïnstalleerd op
een server van het moederbedrijf in
het Verenigd Koninkrijk. Dat hield op
toen JCL de activiteiten van het Britse
Wincanton overnam. Sindsdien verzorgt LSP de hosting van de server.
Een betrouwbare oplossing die ook
financieel interessant is. De Vries:
“Het is een stabiel systeem. We merken
er niets van dat het systeem nu elders
staat, dus dat is een goed teken.”

klanten in de hele supply chain.

