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GreenCommerce - ELMO 

Inleiding 
De processen die in een loods plaatsvinden, worden tot op heden nog 
steeds ondersteund door veel papierwerk. Denk hierbij aan picklijsten, 
todo-lijstjes, opdrachtbonnen, etc. Veel van de informatie die op dit soort 
papieren staat wil nog wel eens veranderen of niet up-to-date zijn; een 
algemeen bekend probleem in warehouses om op een efficiënte manier 
te kunnen werken. Ook gebruikers van GreenCommerce hebben te maken 
met dit soort problemen en ervaren tot op de dag van vandaag de 
gevolgen van de onveranderlijkheid van papieren werklijsten. 
 
Een aantal jaar geleden is een eerste poging gedaan door de processen 
die in de loods plaatsvinden te vatten in een applicatie die op scanners 
draait. Hierdoor werd de afhandeling van papieren werklijsten gedaan via 
de scanners op basis van het scannen van barcodes. De mogelijkheden 
van applicaties die op windows-CE devices (zoals de scanners) draaien zijn 
beperkt en komen bij lange na niet in de buurt van de mogelijkheden die 
tegenwoordig beschikbaar zijn op mobiele devices (telefoons, tablets, ...). 
Zowel niet op het gebied van techniek als van gebruiksvriendelijkheid. 
Voor ons dus voldoende aanleiding om de tekentafels op te zoeken en op 
zoek te gaan naar een nieuwe oplossing.  
 
Na een uitgebreide inventarisatie en diverse brainstormsessies is ELMO 
ontwikkeld. ELMO staat voor 'Easy Logistic Mobile Operator' en is 
beschikbaar als online web-app, speciaal gericht op het gebruik in 
warehouses waar reeds met GreenCommerce gewerkt wordt . Door de 
gebruikte technieken voelt de web-app aan als native en kan je hem o.a. 
toevoegen aan je 'home screen' en ook push-notificaties ontvangen. 
Daarnaast is de web-app zo opgezet dat gebruik kan worden gemaakt van 
ieder soort device (telefoon, tablet, desktop) zolang je maar een 
verbinding hebt met internet. 
 
 
 

Voor wie?  
ELMO is uitermate geschikt  voor spelers in de AGF sector die over eigen 
warehouses beschikken, of juist als dienstverlenende partij voor derden 
actief zijn in warehouses. Daarnaast is ELMO interessant voor partijen die 
werk door derden laten uitvoeren en de resultaten graag direct in het 
eigen systeem verwerkt zien.  
 
Omdat ELMO een online oplossing is kan de applicatie overal gebruikt 
worden en ben je niet meer gebonden aan interne bedrijfsnetwerken of 
moeten er allerlei hardware-gerelateerde zaken worden ingericht. Het is 
als het ware een “plug and play” oplossing. 
 
Om op een efficiënte manier op GreenCommerce aan te sluiten is ELMO 
afgestemd op systemen die staan ingericht om te werken op palletniveau. 

Wat kunnen we ermee?  
ELMO is ontwikkeld om te gebruiken in warehouses waarmee de set aan 
features ook specifiek op dit deelgebied focust. Vooral de processen 
rondom het orderpicken hebben veel aandacht gekregen en zijn op een 
gebruiksvriendelijke manier geïntegreerd in de applicatie.  

Orderpicken voor uitgaand transport en producties 
Vanuit GreenCommerce kunnen picklijsten voor uitgaand transport en 
voor productieopdrachten worden ingedeeld en toegekend aan specifieke 
gebruikers. Deze gebruikers krijgen een persoonlijk, duidelijk en 
eenvoudig overzicht van de takenlijst die aan hen is toegekend en kunnen 
deze op een gebruiksvriendelijke manier afhandelen. Naast het overzicht 
kunnen er suggesties worden opgevraagd van de goederen (en 
bijbehorende palletlocaties) die gepickt mogen worden, wat erg handig is 
als pallets op exacte locaties worden vastgelegd. 
 

 



 

GreenCommerce - ELMO 

Pallet informatie 
Het snel beschikbaar hebben van actuele pallet-informatie is een must in 
warehouses. Via ELMO kan via een intuïtieve invoer voor iedere pallet de 
informatie worden opgevraagd, maar kan je bijvoorbeeld ook gebruik 
maken van de camera-app op je eigen device of een externe bluetooth 
scanner koppelen om direct de barcodes uit te lezen. Voor iedere pallet is 
de meest relevante informatie beschikbaar en kunnen acties zoals 
opbouwen, splitsen, verplaatsen, markeren of stickers afdrukken worden 
uitgevoerd. Omdat de pallet informatie een belangrijk en veelgebruikt 
onderdeel zal zijn van ELMO, is het toegankelijk vanuit ieder scherm waar 
je als gebruiker actief bent en wordt voor je onthouden welke laatste 
pallets je hebt bekeken.  

Chat & communicatie 
Het bereik van mobiele telefoons in warehouses wil nog wel eens wat 
minder zijn vanwege bijvoorbeeld staalconstructies of koelcellen. WiFi 
bereik is daarentegen vaak wel goed binnen een warehouse, wat 
mogelijkheden biedt om te communiceren met andere gebruikers.  
 
In ELMO zit de mogelijkheid om via de welbekende “geeltjes” uit 
GreenCommerce te chatten met je collega’s, maar zitten ook verschillende 
mogelijkheden om op de hoogte te worden gesteld van belangrijke 
informatie. Denk hierbij aan het ontvangen van een push-notificatie als er 
iets op een picklijst voor jou wijzigt, of als je een nieuw geeltje ontvangt 
van één van jouw collega’s.  
 

Toekomst 
Met ELMO wordt een grote vernieuwing doorgevoerd op het gebied van 
applicatie gebruik en digitalisering in warehouses. Door de gebruikte 
technieken en de online aard van ELMO ontstaan verschillende nieuwe 
mogelijkheden waar toekomstig nader onderzoek naar gedaan gaat 
worden.  Zo zijn mobiele devices als tablets en telefoons uitgerust met 

microfoons en luidsprekers waardoor mogelijkheden ontstaan met 
betrekking tot voice-picking.  
 
Daarnaast biedt ELMO de kans om efficiëntieslagen aan te brengen in de 
manier waarop wordt gewerkt in warehouses. Met de steeds 
volwassenere branche van kunstmatige intelligentie, machine learning en 
de opkomst van smart systems, worden de mogelijkheden om slimme 
features aan ELMO toe te voegen steeds toegankelijker en eenvoudiger 
toe te passen. Erg interessante onderwerpen die perfect in het straatje 
van GreenCommerce en haar klantenportfolio liggen.   

Meer weten?  
Wil je meer weten over hoe ELMO binnen jouw bedrijf kan worden 
toegepast? Of, wil je een gave demo zien? Neem contact met ons op, zodat 
wij samen kunnen kijken hoe de onderdelen het beste kunnen worden 
toegepast in jouw omgeving. 

 

 

JEM-id BV 
Grote Waard 80 

2675RZ Honselersdijk 
Nederland 

 
T: 0174-642622 

E: info@jem-id.nl  
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