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Nederlandse retailer stapt over op 
MC40’s van Zebra Technologies voor 
snelle, nauwkeurige voorraadtelling  
in de winkel 
OVER PRÉNATAL MOEDER & KIND B.V.

Prénatal werd in 1959 opgericht en maakt sinds 2006 

deel uit van de Artsana Group. Dit toonaangevende 

Europese ketenbedrijf is gespecialiseerd in de 

distributie van producten voor aanstaande moeders 

en kinderen tot vier jaar oud. Prénatal biedt een 

reeks populaire en betaalbare producten, services 

en advies om aan de wensen en eisen van 

(aanstaande) moeders en hun baby’s te voldoen. 

Prénatal Moeder & Kind B.V. is de Nederlandse 

tak van de keten en heeft 800 medewerkers, 19 

megastores en 40 winkels in Nederland.

De uitdaging
Prénatal Moeder & Kind B.V. gebruikte 

een extern bedrijf om geautomatiseerde 

voorraadinventarisaties in zijn winkels uit te 

voeren. De uitbesteding van voorraadbeheer was 

echter duur en bood onvoldoende flexibiliteit voor 

tussentijdse voorraadcontroles. De inventarisaties 

werden bovendien slechts eenmaal per jaar 

uitgevoerd. Prénatal Moeder & Kind B.V. had 

daarom zelden een nauwkeurig, realtime overzicht 

van de winkelvoorraden. Hierdoor liepen de 

winkels het risico dat artikelen uitverkocht raakten 

en dat verkopen werden gemist, of dat er te hoge 

volumes werden ingekocht.  

Oplossing
Prénatal Moeder & Kind B.V. koos voor Dalosy, een 

Premier Solution partner van Zebra Technologies. 

Dit bedrijf levert mobiele totaaloplossingen aan 

bedrijven in verschillende branches, waaronder 

retail, transport en logistiek, productie, overheid, 

openbare veiligheid en de gezondheidszorg. Dalosy 

leverde een complete oplossing, bestaande uit 

Zebra MC40 mobiele computers met de speciale 

voorraadapplicatie die het bedrijf voor Prénatal 

Moeder & Kind B.V. had ontwikkeld, met daarbij 

een Zebra OneCare-servicecontract en SOTI 

MobiControl® voor extern beheer en beveiliging.

SAMENVATTING

 
 
 
Klant 
Prénatal Moeder & Kind B.V.

 
 
Partners  
Dalosy

Branche 
Retail

De uitdaging 
Prénatal Moeder & 

Kind B.V. wilde zelf 

voorraadinventarisatie in 

zijn winkels uitvoeren

Oplossing
• Mobiele MC40-computers 

van Zebra

• SOTI MobiControl®

• 3-jarig Zebra OneCare-

servicecontract

• Op maat gemaakte 

applicatie voor Prénatal 

Moeder & Kind B.V., 

ontwikkeld door Dalosy

Resultaten 
• Kostenbesparingen

• Verbeterd 

voorraadbeheer

• Flexibiliteit om op elk 

gewenst moment de 

voorraad te controleren

• Een eenvoudige en 

gebruiksvriendelijke 

applicatie en apparaat 

waardoor het personeel 

er meteen mee aan de 

slag kon

• Aanpasbare, 

toekomstbestendige 

oplossing, gedekt door 

het Zebra OneCare-

servicecontract

• Apparaatbeheer en 

beveiliging uitvoerbaar 

op afstand 
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“Door de voorraad-

inventarisatie in 

de winkels uit te 

voeren, besparen 

we kosten en 

hebben we meer 

inzicht in de 

voorraad in onze 

winkels. Onze 

medewerkers 

zijn erg 

enthousiast over 

de vormgeving 

van de robuuste 

MC40’s van 

Zebra; de 

scanner is snel en 

betrouwbaar en 

de functionaliteit 

van de apparaten 

is uitgebreider 

dan we hadden 

durven hopen. 

Dit biedt ons de 

mogelijkheid om 

de MC40’s in de 

toekomst voor nog 

veel meer taken in 

de winkel te gaan 

gebruiken.”

Cor van Gils, ICT-

manager, Prénatal 

Dalosy ontwikkelde de Android-app in nauwe 

samenwerking met de voorraadbeheer en ICT 

afdeling van Prénatal Moeder & Kind B.V. Dalosy 

startte met een simpele app die alleen een functie 

voor het tellen van voorraad bevatte, zodat het 

personeel aan de technologie gewend kon raken. 

Onlangs werden er meer functies toegevoegd, 

zoals een controletelling, prijsinformatie en een 

optie voor het printen van prijslabels. Als de 

voorraadtelling aanzienlijk afwijkt van de voorraad 

die in het systeem is geregistreerd, kan een 

andere persoon een eenvoudige controletelling 

uitvoeren. De app kan tevens worden gebruikt om 

klanten te helpen. Verkoopmedewerkers kunnen 

bijvoorbeeld de prijs (en verdere informatie) van 

een product opzoeken door de barcode van het 

artikel met de MC40 te scannen. In de nabije 

toekomst kunnen medewerkers de app ook gaan 

gebruiken om schaplabels te printen. Hiervoor 

scannen ze een product en kiezen ze vervolgens 

een van de vijf sjablonen. Het bestand wordt 

dan naar het ERP-systeem verzonden om via de 

labelprinter in de zaak te worden geprint.

Verkoopmedewerkers voeren nu elke week 

voordat de zaak opent een gedeeltelijke 

inventarisatie uit met de MC40. De MC40’s maken 

verbinding met het draadloze netwerk in de 

winkel en de informatie wordt gedownload naar 

STEPS, het speciale door Prénatal Moeder & Kind 

B.V. ontwikkelde ERP-systeem. De ICT-afdeling 

van Prénatal Moeder & Kind B.V. gebruikt SOTI 

MobiControl om de MC40’s van alle vestigingen 

van het bedrijf door het hele land op afstand te 

beheren en updaten, waarmee tijd en kosten 

worden bespaard. MobiControl wordt bovendien 

voor andere apparaten en tablets, zoals Apple 

iPad’s, in het bedrijf gebruikt.

Resultaten
“Dalosy was voor ons een nieuwe leverancier en 

dat is altijd riskant. We kunnen nu echter melden dat 

onze samenwerking een groot succes is. De kennis 

en flexibiliteit van Dalosy hebben ons geholpen de 

hardware en de uiteindelijke ontwikkeling van de 

applicatie te kiezen”, aldus Cor van Gils.

Prénatal Moeder & Kind B.V. heeft nu veel meer 

inzicht in de inventaris van elke winkel en kan op 

basis hiervan zijn voorraden effectiever beheren. Het 

Zebra OneCare-servicecontract zorgt ervoor dat de 

oplossing altijd beschikbaar is, aangezien de winkels 

van Prénatal Moeder & Kind B.V. snel een vervanging 

krijgen als een MC40 beschadigd of defect raakt. 

Het bedrijf heeft zo minstens drie jaar lang een vaste 

TCO en geen onvoorziene extra hardwarekosten. Het 

gebruik van SOTI MobiControl zorgt daarnaast dat de 

MC40’s altijd optimaal werken, hetgeen de centrale 

ICT-afdeling veel werk bespaart.

Door de voorraadtelling in de winkel uit te voeren, 

kunnen de medewerkers nu makkelijk, snel en 

regelmatig een inventarisatie uitvoeren. Dit is een 

enorme kostenbesparing voor het bedrijf. Dankzij de 

gebruiksvriendelijkheid van de app van Dalosy en 

de MC40 hadden ook personeelsleden die minder 

goed overweg kunnen met technologie geen 

probleem met het nieuwe systeem. Bovendien heeft 

de MC40 de look-and-feel van een smartphone. 

Prénatal Moeder & Kind B.V. blijft de app van Dalosy 

voor de MC40 verder ontwikkelen. De volgende 

versie zal naar verwachting worden voorzien van 

functionaliteit voor gegevensoverdracht tussen 

winkels. 


