
Onze alles-in-één-oplossing voor uw magazijnlogistiek



C I M

Begin van een 
succesverhaal

De oprichter van het bedrijf, 
ir. Fritz Mayr, ontwikkelt het 
C-softwareprogramma 
PROLAG voor magazijn- 

beheer en -besturing.

PROLAG®World wordt een 
logistiek pakket

De kernmodule van 
PROLAG®World is magazijn-
beheer. Daarnaast bevat het tal 
van functies zoals controlling, 
monitoring, facturatie, verzend-
systeem en douane. 

Locatie- en eigendomsbeheer 
wordt uitgebreid

Nu is het mogelijk om 
distributiecentra op verschillende 
locaties gelijktijdig met 
verschillende goedereneigenaren 
te beheren.

Een WMS naar eigen 
wens zelf configureren

’s Werelds eerste WMS-
configurator is online: hierdoor 
kunnen geïnteresseerden 
hun eigen WMS, dankzij 
onze UltraFlex-technologie, 

individueel en flexibel 
configureren.

Nieuw design en 
verbeterde usability

PROLAG®World straalt in nieuwe 
glorie: de volledig vernieuwde 
gebruikersinterfaces overtuigen 
door een modern UX-design en het 
intuïtief gebruik.

CIM wordt Microsoft Gold 
Partner

Als Microsoft Gold Partner 
profiteren onze klanten van 

een omvangrijke knowhow 
en een veelomvattende 

service.

Voortdurend een overzicht 
van het hele magazijn

CIM presenteert de nieuw ont-
wikkelde business intelligen-
ce-module met naar eigen 

inzicht te configureren 
dashboard.

Mobiele processen 
voor de toekomst

Met PROLAG®Go maakt CIM 
het mobiele orderpicken mo-
gelijk en wordt de procesbe-
sturing geoptimaliseerd.

PROLAG stuurt het eerste 
automatische magazijn aan

Een jaar later lanceren de 
ingenieurs van CIM het 
orderpickingsysteem PROLAG. 
Vanaf nu wordt gewerkt met de 
eerste radiografisch bestuurde 
apparaten.

PROLAG®World 2.0 
komt op de markt

De nieuwe release wordt voor de 
tweede keer gevalideerd door het 

Fraunhofer Instituut voor Ma-
teriaalstroom en Logistiek. Functies 
zoals eigenaren-/mandantenbeheer, 
een orderpickingsysteem, magazijn-
kosten berekenen of het beheer van 

gevaarlijke stoffen zijn 
al lang standaard.

CIM krijgt de ‘Certified 
Partner’-status van SAP

PROLAG kan nu met SAP/
R3-systemen probleemloos 
communiceren. CIM heeft 
deze status tot op heden 
behouden.

Ontstaan van 
PROLAG®World

Het nieuwe concept van PROLAG 
brengt een revolutie op de markt 
teweeg. Het systeem wordt 
objectgeoriënteerd geïmplementeerd 
in JAVA. Dat betekent dat het 

hardware-onafhankelijk is, geschikt 
voor internet en eenvoudiger te 

upgraden. CIM is hiermee 
baanbrekend.

In de omgang met partners, collega’s en klanten volgen we altijd letterlijk onze 
eigen naam:

„Wij stimuleren innovatie en zetten de standaard voor 
een optimale, intuïtieve procesbeheersing!“

Wij volgen deze visie al sinds 1985 en zijn daarmee al meer dan 30 jaar toonaangevend leverancier 

van warehouse management systemen. Als ISO-gecertificeerde fullservice-partner op het gebied van 

magazijnbeheersystemen leveren wij u, gebaseerd op uw wensen, een op maat gemaakt pakket van hard- en 

software. Wat ons daarbij onderscheidt, is onze aandacht voor detail. Elk van onze meer dan 80 medewerkers 

is specialist op zijn vakgebied en draagt bij tot het gezamenlijk succes van CIM. Wij zien ieder project als een 

nieuwe, spannende uitdaging: perfecte materiaalstromen en geoptimaliseerde processen zijn onze drijfveren, 

constructieve oplossingen ons doel. Meer dan 10.000 tevreden gebruikers maken wereldwijd gebruik van 

onze software.

CUSTOMER   

Wij staan voor een langdurige 

en succesvolle samenwerking 

met onze klanten. Eerlijk 

partnerschap op basis van 

wederzijds vertrouwen, steun en 

constructieve oplossingen is voor 

ons belangrijk.

INNOVATION

Onze medewerkers beschikken 

over het potentieel om 

creatief, flexibel en innovatief 

te handelen. Wij bevorderen 

duurzaam werken en 

ondersteunen de persoonlijke 

gezondheid en ontwikkeling 

van onze medewerkers.

MANAGEMENT

Wij gaan op een eerlijke en 

verantwoorde manier met mens 

en natuur om – Green Logistics 

is voor ons geen slogan, maar 

een filosofie. U profiteert van de 

productiviteit van een familiaire en 

collegiale saamhorigheid.  

Een familiebedrijf met visie



UltraFlex-technologie

Onze logistieke software is opgebouwd uit 

flexibel te combineren producten en modules. 

Bijzonder pluspunt is de UltraFlex-technologie, 

die in al onze producten is inbegrepen.

Onafhankelijkheid

Of het nu gaat om hardware, 

besturingssystemen, andere software of 

databases – onze software is technisch volledig 

onafhankelijk. Omdat we regelmatig nieuwe 

releases en upgrades uitbrengen, blijft het 

systeem ook in de toekomst onafhankelijk.

Zekerheid

Wij voorzien u van een volledige 

procesdocumentatie: logistieke ketens, 

testplannen en meer – alle processen worden 

transparant gemaakt. Zwakke punten worden in 

een vroeg stadium opgespoord en processen 

zijn duurzaam efficiënt.

Configureerbaarheid

Onze standaardversie bevat al 150 modules 

en talrijke configuratiemogelijkheden – 

daarnaast overtuigt onze software ook door 

haar intuïtieve bediening.

Cloud-logistiek

Ons systeem is 100% web- en 

browsergebaseerd. Naast de stationaire 

installatie zijn al onze softwarepakketten 

ook beschikbaar als cloud-oplossingen. De 

gegevens worden op onze eigen hardware 

in een gecertificeerd computercentrum 

opgeslagen.

Gecertificeerde kwaliteit

PROLAG®World is SAP-gecertificeerd 

en wordt jaarlijks gevalideerd door het 

Fraunhofer Instituut voor Materiaalstroom. 

Bovendien zijn wij ook Microsoft Gold 

Partner en volgens ISO 9001:2015 en ISO 

27001:2013 gecertificeerd.

Eén software – vele voordelen



Dit is het brancheneutrale basispakket met alle functies voor efficiënt en modern magazijnbeheer:  

inkomende goederen, uitgaande goederen en orderpicking - uw magazijnprocessen worden volledig 

weergegeven. Ons dashboard met veel verschillende statistieken geeft u te allen tijde een compleet 

overzicht. Extra modules of pakketten kunnen naar wens worden toegevoegd.

PROLAG®World Basic

REFERENTIES:

Dit softwarepakket omvat ons basispakket en is bovendien afgestemd op de speciale eisen van de 

detailhandel. Beheert retouren en filialen en garandeert probleemloze, punctuele en gebundelde leveringen 

van fabrikanten en e-commerce providers aan retailers en eindklanten.

PROLAG®World Handel

REFERENTIES:

Dit softwarepakket regelt de goederenstroom van uw productieproces en beschikt tevens over alle 

functies van ons basispakket. Synchroniseer uw magazijn- en productielogistiek en garandeer zo een 

hoge leverings- en productiekwaliteit. De software maakt traceerbaarheid mogelijk, uw proceskwaliteit 

neemt toe en de voorraadniveaus worden gereduceerd.

PROLAG®World Productie

REFERENTIES:

Naast ons basispakket bevat deze brancheoplossing speciale modules voor logistieke dienstverleners of 

expediteurs. Add-ons zoals het beheer van locaties en mandanten, intelligente blokopslag, value-added-

services of berekening van opslagkosten bieden vele extra mogelijkheden.

PROLAG®World 3PL

REFERENTIES:

Onze branchespecifieke pakketten
Het Healthcare-pakket voldoet naast het basispakket ook aan de complexe eisen van de gezondheidszorg. 

Het magazijnbeheerpakket ondersteunt u bij de bevoorrading van zorginstellingen en -afdelingen, bij 

gedecentraliseerde opslag, medicijn- en beddenbeheer en bij het beheer van maaltijden of chirurgische 

instrumenten.

PROLAG®World Healthcare

REFERENTIES:



Het warehouse control system visualiseert de volledige goederenstroom in uw magazijn. Ook een 

automatisch magazijn kan hiermee perfect georganiseerd en aangestuurd worden. Passende strategieën en 

een geoptimaliseerde routeberekening zorgen voor een optimale materiaalstroom.

PROLAG®World warehouse control system/automatisch magazijn

PROLAG®World e-commerce 

REFERENTIES:

Het moderne, multidepot- en multicarrier verzendsysteem: de software omvat het volledige verzend- en 

exportproces in het magazijn en levert de goederen betrouwbaar en op efficiënte wijze aan de ontvanger.

PROSEND®

REFERENTIES:

Onze zelfontwikkelde converter is een efficiënt hulpmiddel om IT-landschappen met elkaar te verbinden. 

Hiermee worden verschillende applicaties van een heterogeen IT-landschap samengevoegd tot een 

homogene softwareomgeving die probleemloos werkt.

PROLAG®World converter

REFERENTIES:

Met het e-commerce softwarepakket maakt PROLAG®World probleemloze, punctuele en gebundelde 

leveringen aan handelaren en eindklanten mogelijk. Add-ons zoals tweetraps orderpicking, multi-order-

picking, pick & pack en retourenmanagement zorgen voor een minimale reactietijd.

REFERENTIES:

De add-ons van onze logistieke software

PROLAG®Go leidt u en uw medewerkers op een routegeoptimaliseerde manier door uw magazijn via 

een pick-by-voice headset, databril, tablet, mobiele scanner of andere mobiele apparaten. De applicatie 

ondersteunt u bij inslag, omslag, picking, productieaan- en afvoer, verzending en vele andere processen.

PROLAG®Go

REFERENTIES:

Dit softwarepakket is speciaal samengesteld voor kleinere magazijnen. Het omvat alle processen in uw 

magazijn, kan in een paar dagen geïnstalleerd worden en is ontworpen voor weinig gebruikers.

PROLAG®World Smart

REFERENTIES:

Ook aan ons productportfolio ligt de UltraFlex-technologie ten grondslag: vul uw branchepakket naar eigen 

wens aan met onze extra producten. Op deze manier krijgt u de perfecte oplossing voor uw intralogistiek.



Training

Het trainingsconcept van CIM is gebaseerd op het principe 

van “autodidactisch leren“. Wij zorgen ervoor dat u in 

uw dagelijkse werkzaamheden snel overweg kunt 

met PROLAG®World. Daarbij gaan we uit van 

wat belangrijk is in de praktijk en van 

onze ervaring. Onze trainingen worden 

gegeven door ervaren logistieke experts van 

CIM die regelmatig bij onze klanten over de vloer 

komen en al vele jaren meewerken aan de ontwikkeling 

van onze oplossingen. De trainingen worden aangevuld met 

ons e-learning portaal. Hier vindt u altijd trainingsvideo's, 

oefeningen, release notes en helpteksten. Ons traningsaanbod 

is optimaal afgestemd op de processen en de verschillende 

wensen van de gebruikers. 

Alle trainingen voldoen aan onze hoge 

kwaliteitsnormen en bieden plaats aan een 

beperkt aantal deelnemers. Zo blijft er 

genoeg tijd over voor individuele vragen en 

intensieve coaching.

   Projectmanagement

Profiteer van meer dan 30 jaar logistieke competentie en van de 

ervaring van meer dan 300 succesvol uitgevoerde projecten. De basis 

van ons succes is dat wij u tijdens alle fasen van het project permanent 

ondersteunen en adviseren. Wij werken agile en vetrouwen tegelijkertijd 

op processtappen die op de lange termijn succesvol zijn gebleken. Eerst 

maken wij een uitgebreide analyse van de actuele situatie. Bij de 

procesoptimalisatie tonen wij u vervolgens oplossingen in 

PROLAG®World en uw persoonlijke projectmanager 

configureert uw systeem. Daarna volgen de functionele 

sequentietest en de pre-acceptatietest en na 

een succesvolle integratietest volgt de go-live.

Support
Onze klantenservice staat met haar specialistische 

kennis en jarenlange ervaring tot uw dienst. Om ervoor 

te zorgen dat de processen in uw magazijn soepel verlopen 

en om storingen zo snel mogelijk te verhelpen, beantwoorden 

alleen ervaren experts uw telefoongesprekken en vragen. 

Op deze manier bieden wij u de beste ondersteuning volgens 

gedefinieerde normen van de hoogste kwaliteit.

Hardware en infrastructuur

Van de analyse van de huidige situatie tot advies en 

installatie. Wij bieden u voor elk toepassingsgebied de juiste 

apparatuur: bijvoorbeeld pick-by-voice, pick-by-vision, mobiele apparaten 

voor verschillende doeleinden, labelprinters, heftruckterminals maar 

ook toegangspunten, servers en volledige IT-infrastructuren. Met 

ons totaalpakket garanderen wij u een vlotte communicatie tussen 

verschillende systemen. Wij adviseren u fabrikantonafhankelijk en zorgen 

ervoor dat accessoires en reserveonderdelen voor de geleverde apparaten 

voor langere termijn beschikbaar zijn.

Consulting

Wij staan direct vanaf het eerste contact tot uw 

beschikking: samen met u ontwikkelen en implementeren 

wij praktijkgerichte logistieke strategieën en oplossingen. 

Deze zijn op maat gemaakt voor onze klanten uit de industrie, 

handel, gezondheidszorg of logistieke dienstverlening. 

De eerste stap is een gedetailleerde analyse van de behoeften 

en het optimalisatiepotentieel. Onze topprioriteit is om uw 

supply chain efficiënter, flexibeler en kosteneffectiever te 

maken om u een duurzaam concurrentievoordeel te bieden. 

Daarbij werken wij doelgericht, gestructureerd 

en klantgericht.

CIM is de fullservice partner voor uw magazijn



CIM Logistics 

Prinses Margrietplantsoen 33 

2595 AM ‘s-Gravenhage 

Tel.:   +31 (0)70 4500020   

E-mail:  info@cim-logistics.nl  

Internet www.cim-logistics.nl

“Wij zijn de drijvende kracht achter innovatie en zetten standaarden voor een optimale, intuïtieve 

procesbeheersing” – wij volgen deze visie al sinds 1985 en zijn daarmee al meer dan 30 jaar 

toonaangevend leverancier van warehouse management systemen (WMS). De experts van CIM adviseren, 

plannen en implementeren de perfecte logistieke oplossing voor uw bedrijf.  CIM is gecertificeerd volgens 

ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013. PROLAG®World, de WMS-suite van ons bedrijf is SAP-gecertificeerd 

en wordt jaarlijks gevalideerd door het Fraunhofer Instituut voor Materiaalstroom en Logistiek. Het gebruik 

van PROLAG®World is platformonafhankelijk en wereldwijd op elk moment via het internet mogelijk.


