VISIE

De wondere wereld van

Prof. René de Koster schetst de mogelijkhe
In steeds meer omgevingen zien we robots opduiken. Dat is binnen magazijnen niet anders. Leveranciers van
material handling systemen pikken gretig in op deze trend. Een goede zaak, al is het niet eenvoudig om het
potentieel van elk systeem goed in te schatten. Omdat de ene robot de andere niet is, geeft professor René de
Koster, professor of Logistics & Operations Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een handig
overzicht van de diverse types robots die de efficiëntie binnen magazijnomgevingen kunnen verbeteren.

B

ij het begrip ‘warehouse robotics’ zullen velen spontaan denken aan de tot
de verbeelding sprekende pickrobot.
Warehouse robotics dekt evenwel een
veel bredere lading. Die splitst René
de Koster op in verschillende categorieën op
basis van hun functie binnen het magazijn. Binnen de meest ingeburgerde categorieën vinden
we intussen al een waaier aan variëteiten terug,
andere staan nog in hun kinderschoenen.

1. Shuttlesystemen: robots met
maturiteit
Populair binnen magazijnen zijn tegenwoordig de zogenaamde shuttlesystemen. De
snelle opmars van e-commerce werkt de
adoptie van dergelijke systemen – met een
hoge flexibiliteit als gunstige eigenschap – in
de hand.
Binnen zulke systemen is de robot de shuttle
die autonoom binnen de stellingen meestal
bakken transporteert. Doorgaans bewegen de
shuttles zich zeer snel horizontaal op het X- en
Y-niveau, terwijl liften zorgen voor de verticale
beweging. Als de bak de lift verlaat, gaat die in de
regel via een conveyor naar het pickstation. In som-
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mige gevallen worden shuttles ook ingezet om
pallets te behandelen.
Shuttles in combinatie met liften
Intussen bieden heel wat leveranciers van material handling systemen shuttlesystemen aan. We
kunnen gerust stellen dat deze robottechnologie
al matuur is. Vandaag vinden we ook al een aantal varianten onder de shuttlesystemen terug.
Zo kunnen de shuttles in bepaalde gevallen van
gang wisselen en/of gaan ze mee met de lift naar
beneden. Welke variant voor een welbepaald
magazijn het meest geschikt is, zal een afweging
zijn tussen de gewenste terugverdientijd, flexibiliteit en snelheid.
Binnen de groep shuttlesysteem bewegen zich
ook nog een aantal andere buitenbeentjes. “Denken we maar aan het Autostore-systeem, dat Hatteland produceert”, illustreert prof. René de Koster. “In dat systeem bewegen de shuttles zich over
een raster en ‘takelen’ ze als het ware de bakken
uit de kanalen van een enorme kubus om ze vervolgens naar het uitslagkanaal te brengen. Aan
het orderpickstation wacht een picker de bakken
op en neemt het gewenste aantal artikelen uit de
bak.”

“Bij dergelijke systemen is optimalisering belangrijk om het onderste uit de kan te halen. Wat
betreft het Autostore-systeem, hebben we ons in
het kader van een onderzoek afgevraagd of het
beter is om elk kanaal met bakken van slechts één
referentie te vullen (dedicated storage) of er beter
bakken met verschillende referenties in opslaat
(shared storage)”, vervolgt de professor. “Kanalen
met maar één referentie hebben het nadeel dat je
een LIFO-systeem (Last in First Out) krijgt maar er
is geen tijdrovende reshuffeling vereist. Kanalen
met meerdere referenties hebben dan weer het
voordeel dat je minder kostbare ruimte nodig hebt,
want in het ‘dedicated storage’ scenario zal niet elk
kanaal altijd volledig met eenzelfde referentie kunnen worden gevuld. Uit ons onderzoek bleek dat
het bijna in alle gevallen beter is om in dit systeem
de referenties te mixen voor een optimale balans
tussen throughput en capaciteit. Zulke zaken
zijn goed om vooraf te weten als je met zo’n systeem aan de slag wil gaan.”
Driedimensionale shuttlesystemen
Daarnaast bestaan er systemen waarbij de shuttles niet enkel op de X- en Y-as, maar ook verticaal
of diagonaal kunnen bewegen. Een voorbeeld
zijn de driedimensionale Skypod robots van Exo-
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eden binnen het magazijn
tec Solutions. Ook de iBot-shuttles in het Perfect
Picksysteem van het Amerikaanse Opex kunnen zich zowel in de horizontale als de verticale
richting bewegen. Fraunhofer IML heeft met de
RackRacer dan weer een systeem ontwikkeld
waarbij de shuttles zich ook diagonaal tussen de
rekken kunnen bewegen. Binnen die systemen
wordt dus geen gebruik gemaakt van liften.
Prof. R. de Koster: “Binnen een ander onderzoek
hebben we de tweedimensionale shuttles in
combinatie met een lift vergeleken met shuttlesystemen die zich zowel horizontaal als verticaal kunnen bewegen en het dus zonder lift
doen. Voor diverse opslagcapaciteiten en een
gegeven throughputcapaciteit hebben we de
jaarlijkse kosten van de twee types systemen
vergeleken. In de meeste gevallen bleken de
driedimensionale systemen het voordeligst.
Alleen wanneer de opslagcapaciteit en de
throughput per gang extreem hoog moet zijn,
komt een tweedimensionaal systeem als goedkoopste uit de bus. Een nadeel is wel dat er nog
maar een paar leveranciers zijn die driedimensionale systemen aanbieden, terwijl de aanbieders van shuttles met liftsystemen niet meer op
twee handen te tellen zijn. In elk geval verwacht
ik binnen beide types systemen een verdere
evolutie op het vlak van performantie, waardoor
ze voor steeds meer magazijnen interessanter
zullen worden.”

2. Shuttlegebaseerde rekken met
hoge flexibiliteit
Het was leverancier Kiva die de shuttlegebaseerde rekken – ook wel Autonomous Mobile
Racks (AMR’s) genoemd – binnen de warehou-

ses introduceerde. Sinds Amazon het bedrijf
in kwestie overnam, zijn deze robots exclusief
eigendom van de internetgigant, die ze al in tientallen magazijnen in gebruik heeft genomen.
Gelukkig hebben intussen heel wat leveranciers
– zoals Grey Orange, Swisslog/Grenzebach, Scallog en Suning – soortgelijke oplossingen op de
markt gebracht. Alibaba is trouwens zijn concurrent gevolgd met een vergelijkbaar systeem
van Quicktron. Het achterliggende principe is
dat deze robots zich onder de rekken bewegen
en ze een paar centimeter optillen. Vervolgens
brengen ze het rek naar het pickstation, waardoor de orderverzamelaar geen lange afstanden
meer hoeft af te leggen.
Prof. R. de Koster: “Een groot voordeel van dit
type robots is dat ze een hoge flexibiliteit in je
magazijn garanderen. Ook voor onderzoek is
dit een dankbaar type systeem, aangezien het
toelaat op een heel dynamische manier een faciliteit een nieuwe lay-out te geven. Op die manier
kunnen we bijvoorbeeld de ideale balans tussen
werkstations voor picking en replenishment
onderzoeken en dynamisch veranderen. Ik verwacht dat in de toekomst ook steeds vaker op
dit type systemen zal worden ingezet in bijvoorbeeld e-commerceomgevingen die een
hoge flexibiliteit vragen.”

3. Het potentieel van
puzzelgebaseerde shuttlesystemen
Bij puzzelgebaseerde shuttlesystemen ligt
elke lading op één shuttle. “Een mooi voorbeeld van zo’n systeem zijn geautomatiseerde
parkeergarages, waarbij je je wagen bij de

René de Koster, professor of Logistics & Operations Management aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam: “Zeker bij de nieuwste technologieën
is het niet eenvoudig om de waarde ervan goed
in te schatten. Wat ons betreft zijn dergelijke
systemen voer voor verder onderzoek.”

ingang van het systeem afzet en het systeem
hem automatisch op een locatie in het systeem puzzelt”, illustreert René de Koster. “Het
mooie van dit systeem is dat je geen gangen
nodig hebt, maar alleen liften en shuttles. Dat
maakt het systeem extreem compact. Zo’n systeem bestaat vooralsnog niet voor magazijnomgevingen, maar de software om het goed
te laten werken, is er wel. Het belangrijkste
nadeel van het systeem is wel dat het logischerwijze heel prijzig zal zijn, aangezien elke
lading zijn eigen shuttle heeft.”
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guarantee rapid restocking in the store), product weight and fragility (light and fragile products on
top), and warrants high roll cage filling rates. Robot stations then take care of the actual roll cage
stacking. If the roll cage is not to be shipped to the store yet, it may be temporarily buffered in an AS/R
system, from which it is retrieved in the reverse unloading sequence of the truck route, when the truck
is ready to be loaded. Figure 7 sketches the flow and typical systems used in these fully automated
FIGUUR 1
warehouses.
Material flow in een typisch geautomatiseerd magazijn

Figure 7. Flow in a typical fully automated warehouse. OCB=order consolidation buffer. Adapted from

Een systeem dat bijvoorbeeld wel al actief is nen grijpen. Ook die technologie wordt steeds magazijnmedewerker niet iedere keer weer op
Azadeh et al. (2017).
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legt. De Toru van het Duitse Magazino kan eveneens zelfstandig dozen uit een rek halen en er
bovendien meerdere tegelijk meenemen. Dat
de populaire modewebschop Zalando fors in
dit laatste bedrijf heeft geïnvesteerd, bewijst
wel dat ook de groten van deze aarde in deze
geavanceerde technologie geloven. De mobiele
pickrobot Swift van IAM Robotics kan zelfs
afzonderlijke producten rechtstreeks uit het rek
picken. Uiteraard zit aan dergelijke hoogtechnologische robots wel nog een hoog prijskaartje
vast.

De bijdrage van robots aan het
compleet geautomatiseerde
warehouse
Dat de combinatie van robotiserings- en andere
automatiseringstechnologieën een steeds groter potentieel krijgt, lijdt volgens prof. René de
Koster geen twijfel. “Nu al zijn er magazijnen die
nagenoeg volledig geautomatiseerd zijn. Binnen
Europa zijn er momenteel een veertigtal compleet geautomatiseerde magazijnen. Naarmate
de robot- en automatiseringstechnologieën verbeteren, zal die trend alleen maar versterken.”
Prof. René de Koster geeft een voorbeeld van
zo’n volledig geautomatiseerd retailmagazijn
(zie figuur 1) waar dozen voor winkels worden
verzameld. Leveranciers lossen er hun trucks en
voeden de check-in conveyors met homogene
pallets. Vervolgens worden de pallets opgesla-

gen in een Automated Storage & Retrieval systeem. Als een bepaald product nodig is, wordt
de pallet automatisch ontstapeld. De losse
dozen worden dan op trays geplaatst met het
oog op een gemakkelijke manipulatie en in een
miniload of shuttlesysteem opgeslagen. Als de
orders van de winkels binnenkomen, worden
de gewenste dozen verzameld en via palletiseermachines op pallets of in rolcontainers
verzameld. Daarbij wordt rekening gehouden met de locatie van de producten in de
winkel, wat het werk op de winkelvloer vereenvoudigt. Vervolgens wachten de pallets in een
orderconsolidatiebuffer – vaak is dat een Automated Storage & Retrieval systeem – tot de juiste
truck aandockt. Tot slot worden ze automatisch
opgehaald en geladen in de volgorde van de
stops op het traject van de truck. Los van de
technici die nodig zijn om zo’n warehouse draaiende te houden, is hier geen manuele arbeid
meer vereist.
Maar het spreekt voor zich dat het aandeel
gedeeltelijk geautomatiseerde magazijnen
groter zal blijven dan de volautomatische sites.
Vooral dit type magazijnen belooft de komende
jaren toe te nemen. Volgens Buck Consultants
International zijn er in de periode 2012-2016
63 grote nieuwe magazijnen in Nederland
gebouwd waar robottechnologieën worden
ingezet. Hoewel er nog geen nieuwe cijfers
beschikbaar zijn, lijdt het geen twijfel dat daar,

dankzij de snelle evoluties van het voorbije
anderhalf jaar, nog heel wat sterk geautomatiseerde magazijnen zijn bijgekomen. Zeker in de
nieuwe, grotere e-commercemagazijnen wordt
automatisering meestal systematisch overwogen.

Innovaties vragen verder
onderzoek
Als we terugblikken op de genoemde categorieën, dan mag het duidelijk zijn dat er momenteel al heel veel verschillende robotsystemen
voor het magazijn bestaan en dat er druk aan
de verfijning en verdere ontwikkeling wordt
gewerkt. Dat de systemen in de toekomst steeds
interessanter zullen worden, daarover bestaat
geen twijfel. Maar hoe interessant ze vandaag
precies zijn, is toch nog vaak nattevingerwerk.
“Zeker bij de nieuwste technologieën is het
niet eenvoudig om de waarde ervan goed in
te schatten. Wat ons betreft zijn dergelijke systemen voer voor verder onderzoek. Wat is de
ideale verdeling tussen taken voor de robot en
de mens? Hoe flexibel zijn dergelijke systemen
in piekperiodes? Hoe kun je ze goed integreren in supply chain concepten? Hoe selecteer je
het beste systeem voor jouw operaties? Het
zijn vragen waar wij ons in de toekomst als
onderzoekers graag over willen buigen”,
besluit prof. René de Koster.
TC
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Wanneer wordt robotiser
binnen het warehouse int

Robert van Ree geeft tips om de waarde v
In het voorgaande artikel maakten we al kennis met de ruime waaier aan bestaande robotsystemen. Blijft de
vraag wanneer het zinvol en rendabel is om medewerkers door robots te vervangen. Robert van Ree, senior
consultant logistics bij St. Onge Company, geeft ons alvast enkele richtlijnen mee. Daarbij wordt al snel duidelijk dat robotsystemen weliswaar steeds interessanter worden binnen magazijnen, maar in veruit de meeste
gevallen toch nog steeds naast de mens komen te staan.

D

e laatste tijd worden we overstelpt door berichten over innovatieve robotsystemen binnen
magazijnen. Als schoolvoorbeeld noemt Robert van Ree het
indrukwekkende geautomatiseerde magazijn in Shanghai van het Chinese JD.com,
de tegenhanger van Alibaba. In dat magazijn vinden we onder ander shuttlesystemen, pickrobots en robots om pakjes te
transporteren. Samen zorgen die geautomatiseerde systemen ervoor dat een deel
van het assortiment volledig automatisch
wordt afgehandeld.
Wie bij het bekijken van al dat robotiseringsgeweld vreest dat hij de boot aan het
missen is, stelt Robert van Ree gerust. “Er
wordt inderdaad veel over robotisering
gesproken en een aantal bedrijven zijn
er al effectief mee aan de slag. Toch geldt
dat zeker nog niet voor de overgrote meerderheid van de magazijnen. Om maar een
voorbeeld te geven: op Mars rijden er meer
robots rond dan er pickrobots in magazijnen operationeel zijn. Zo’n negentig procent van de magazijnen binnen Europa
werkt nog steeds heel conventioneel met
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pickers en mobiele trucks. Slechts zeven
procent is gedeeltelijk gemechaniseerd
met conveyors en sorteerinstallaties en
amper drie procent mag zich eigenaar
van meer gesofisticeerde goods-to-person-concepten en/of robots noemen”,
begint Robert van Ree. “Er is dus zeker nog
voldoende tijd om op de trein te springen.
Toch zou ik iedereen die een magazijn
heeft aanraden om nu al de mogelijkheden
onder de loep te nemen. ”

Redenen om te robotiseren
Een eerste reden daarvoor is dat – door de
ontwikkelingen van de laatste jaren – robotisering steeds interessanter wordt.
R. van Ree: “Volgens Wikipedia is een robot
een apparaat dat automatisch complexe
acties kan verrichten nadat het is geprogrammeerd. Dat is in feite de oude definitie, want er wordt niets gezegd over kunstmatige intelligentie. Het is net die AI die
robots steeds interessanter maakt. Doordat heel wat robots zichzelf zaken kunnen
aanleren, wordt de gebruikersvriendelijkheid steeds groter en de implementatietijd steeds korter. Google combineert zelfs
cloud robots en ‘deep learning’ om robots

Robert van Ree, senior consultant logistics bij St.
Onge Company: “Robots komen soms negatief in
beeld omdat ze arbeidsplaatsen zouden inpikken.
Je kunt je de vraag stellen in welke mate dat
effectief waar is. Heel wat logistieke organisaties
hebben nu al moeite om de nodige arbeidskrachten te vinden.”

onderling kennis te laten uitwisselen, zodat
ze nieuwe taken beter en sneller kunnen
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ring
teressant?

vandaag te evalueren
uitvoeren. Dezelfde organisatie voorspelt
trouwens dat robots tegen 2029 qua handling net hetzelfde als mensen zullen kunnen. Ik ben benieuwd of dat effectief het
geval zijn, maar dat robots verder zullen
blijven evolueren, staat buiten kijf. Daarom
is het aan te raden nu al het mogelijke
potentieel te detecteren en met robots te
gaan experimenteren. Op die manier kun
je vermijden dat je over enkele jaren daadwerkelijk de boot hebt gemist.”

FIGUUR 1
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pakt. Een investering in automatisering
moet je dus sowieso op lange termijn bekijken”, legt hij uit. “Een plus is dat de technologie momenteel hot is en ongetwijfeld
een positieve indruk nalaat bij klanten en
leveranciers. Met andere woorden, robotisering benadrukt dat je bedrijf sterk inzet
op innovatie.”
Maar de allergrootste troef van doorgedreven automatisering is wel dat je heel
wat minder medewerkers nodig hebt om je
magazijn draaiende te houden. “Als we de
gemiddelde logistieke kosten binnen het
magazijn onder de loep nemen, dan nemen
en ontvangst en verscheping elk ongeveer
vijftien procent voor hun rekening. De
opslagactiviteiten zijn goed voor twintig
procent en orderpicking voor maar liefst
de helft van de kosten. Niet toevallig zijn
in die twee laatstgenoemde domeinen de
meeste medewerkers aan het werk”, stelt
Robert van Ree. “Een bijkomend probleem
is dat “logistiek een eenvoudig proces is
dat wordt uitgevoerd in een complexer
wordende omgeving”, zoals het Fraunhofer Institute het zo mooi stelt”, vervolgt
hij. “Met andere woorden, net als vijftig
jaar geleden moeten er nog steeds pallets, dozen en losse producten worden
bewogen, alleen worden de eisen steeds
hoger. Dat vertaalt zich in kortere doorlooptijden, speciale leveringsvoorwaarden, enz. Stijgende kosten voor ruimte
en arbeid vereisen dat producten zo compact mogelijk moeten worden opgeslagen en dat de orders – met een zo hoog
mogelijke productiviteit – verzameld
moeten worden. Ook hier kan robotisering een belangrijke bijdrage leveren
en de operationele kosten op de lange
termijn binnen de perken houden. Het
aantal fouten in de logistieke processen
kan via automatisering eveneens worden
teruggedrongen.”

Robots versus mensen
Vooraleer de handen van de vakbonden
nu massaal in de lucht gaan: robotisering
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Transportrobots worden steeds goedkoper en laten toe om op een laagdrempelige manier dingen uit te
te proberen

hoeft zeker niet te betekenen dat je als
bedrijf mensen moet laten gaan.
R. van Ree: “Robots komen soms negatief
in beeld omdat ze arbeidsplaatsen zouden inpikken. Je kunt je de vraag stellen
in welke mate dat effectief waar is. Heel
wat logistieke organisaties hebben nu al
moeite om de nodige arbeidskrachten te
vinden. Zeker in regio’s waar we veel logistieke sites terugvinden, is het vaak vechten
om goede krachten. In de VS zien we nu al
dat de kosten voor magazijnmedewerkers
sneller stijgen dan de gemiddelde personeelskosten. Het zou me niet verbazen dat
die trend naar hier komt overwaaien. Automatisering is positief in die zin dat ze het
mogelijk maakt meer te doen met evenveel of veel minder mensen. Bij een goederen-naar-de-man-shuttlesysteem, bijvoorbeeld, heb je wel nog een medewerker op
de pickposten, maar die kan tot tien keer
hetzelfde werk aan als in een puur manuele
pickomgeving. Bovendien spaar je er dertig à vijftig procent kostbare opslagruimte
mee uit. Daarom is het niet verwonderlijk
dat dergelijke systemen momenteel erg in
trek zijn.”
De rechterkant van figuur 1 toont weliswaar aan dat er best nog veel vlakken zijn

die in het nadeel van automatisering spreken. Hoewel de evolutie van de systemen
en de achterliggende software ervoor zorgt
dat die negatieve punten worden afgezwakt, bieden mensen nog altijd een aantal grote voordelen. Zeker als je te maken
hebt met bijvoorbeeld een sterk wisselend
productportfolio of hoge seizoenspieken,
is het gemakkelijker om naargelang de
behoefte meer of minder mensen in te zetten. “Iets wat heel wat bedrijven daarom
doen, is voor hun standaardprocessen en
-volumes zoeken naar het juiste type automatisering en/of robotisering. De seizoenspieken vangen ze dan op met tijdelijke
krachten.”

Voor elk budget een robot
Naast de sterk geautomatiseerde goederen-naar-de-man-systemen, waaraan een
zeer stevig prijskaartje hangt, zijn er minder dure robotoplossingen waar je gemakkelijker mee kunt experimenteren. “Daarbij
denk ik bijvoorbeeld aan cobots zoals de
Sawyer van Universal Robots, die je al voor
zo’n 30.000 euro kunt kopen. Dergelijke
cobots kunnen medewerkers in hun logistieke activiteiten bijstaan. Ook transportrobots worden steeds goedkoper en laten toe
op een laagdrempelige manier dingen uit

VISIE

te proberen. Bovendien zijn ze zeer flexibel, waardoor je niet meteen gebonden
bent aan al het staal dat een goederennaar-de-man-systeem met zich meebrengt.
Hier speelt de kunstmatige intelligentie
waarmee die systemen worden gevoed
eveneens in hun voordeel”, aldus Robert
van Ree.

verdientijd was dat er toch nog een belangrijk deel van het assortiment niet in de bakken paste. Maar gezien de snelle evolutie
van zulke systemen zou het me niet verwonderen dat we over enkele jaren onder
de vijf jaar terugverdientijd duiken voor
vergelijkbare business cases.”

“Let wel, vooral op het vlak van snelheid
moet je van pickrobots – in vergelijking
met de productiviteit op orderpickstations - nog niet al te veel verwachten”, voegt
hij eraan toe. “Zo’n robot doet momenteel
maximaal 600 orderpicks per uur, wat een
operator op een ergonomisch werkstation
eveneens aankan. Een plus is natuurlijk dat
de robot geen nood heeft aan rust- en plaspauzes en continu dezelfde performantie
aanhoudt. Maar – rekening houdend met
de prijs – moet je een kwalitatieve pickrobot toch minimaal twee shiften na elkaar
kunnen inzetten om hem te laten renderen.
Ook voor transportrobots geldt dat hoe
langer je hem aan één stuk kunt inzetten,
hoe beter. Houd er daarnaast rekening mee
dat je hoogstwaarschijnlijk niet je volledige
assortiment door een robot kunt behandelen, waardoor je nog steeds zones voor
handmatige picking moet voorbehouden.
Bovendien is een robot vooral sterk in repetitieve taken, veel minder in de uitzonderlijke situaties waar een magazijn toch vaak
mee te maken heeft. Dat kan een negatieve
impact hebben op de terugverdientijd van
robots.”

Aangezien de technologieën die robots
ondersteunen – denken we maar sensoren en camera’s – almaar beter en goedkoper worden, ziet Robert van Ree het
potentieel snel toenemen. Zo zal de snelle
ontwikkeling van de achterliggende visiesystemen en software het assortiment dat
robots aankunnen nog breder maken. Ook
het aantal leveranciers dat brood ziet in
robotsystemen kan de vraag stimuleren.

Om de terugverdientijd van een oplossing
op basis van AMR’s (Autonomous Mobile
Robots) te illustreren, geeft Robert van
Ree ons nog een concrete business case
mee. “Hierbij hebben we de vergelijking
gemaakt tussen clusterpicking door operatoren met pickkarren en 15 bakken per
kar en AMR’s voor A- en B-movers. In deze
situatie hebben we berekend dat het ongeveer 7,5 jaar zou duren om de investering
van 750.000 euro terug te verdienen. Een
belangrijke reden voor de vrij lange terug-
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Stormloop nog niet in zicht

Toch verwacht hij niet dat bedrijven er
al massaal mee aan de slag zullen gaan.
“Mijns inziens is de logistieke sector over
het algemeen nog vrij conservatief”, meent
hij. “Velen kijken liever de kat uit de boom
totdat systemen zich bij de ‘early adopters’ voldoende hebben bewezen. Heel wat
bedrijven aarzelen om hun operaties aan
robots toe te vertrouwen omdat ze er te
weinig kennis over hebben. Een andere rem
op robotisering zijn de parallelle ontwikkelingen, die een boost geven aan de performantie van medewerkers. Denken we maar
aan smart glasses, voicepicking, enz. Als je
in je magazijn heel veel uitzonderingen op
de regel hebt, dan is het wellicht ook verstandiger om eerder die weg in te slaan.”
Tot slot geeft Robert van Ree nog een
aantal aandachtspunten mee voor wie
nu al met robotsystemen aan de slag wil:
“We mogen de impact van robots op de
bedrijfscultuur niet onderschatten. Vaak
haal je een technologie in huis waar weinig of geen medewerkers kaas van gegeten
hebben. Best heb of haal je dan een paar
mensen in huis die feeling met innovatieve
oplossingen hebben en hun schouders
onder het project willen zetten”, raadt hij

aan. “Als je de business case maakt, besef
dan ook dat een extra IT-specialist om zulke
projecten in goede banen te leiden, geld
kost. In de genoemde business case is er
trouwens rekening mee gehouden dat we
in het begin een IT-specialist zouden moeten inschakelen. Ook niet onbelangrijk als
je de Total Cost of Ownership berekent, zijn
de onderhoudskosten en mogelijke stilstanden in het begin. Panikeer niet als niet
alles meteen perfect verloopt, dat hoort bij
de leercurve. De kans is eveneens groot dat
je achterliggende IT-systemen een upgrade
vereisen om robotsystemen te ondersteunen.”
Sowieso moeten we er volgens Robert van
Ree rekening mee houden dat de terugverdientijd bij de meeste van dit type projecten meer dan vijf jaar zal bedragen als
we alle kosten bij elkaar optellen. “Zoals
aangehaald past de introductie van robots
het best binnen een langetermijnstrategie.
Verder zou ik aanraden om te beginnen
met kleinschalige toepassingen, waar het
risico laag is als er iets fout loopt. Definieer
vooraf de doelstellingen en verwachtingen.
Het mooie aan veel robotsystemen is wel
dat ze toelaten om kleinschalig te beginnen, zodat ze ook binnen het bereik van
kleinere bedrijven liggen.”
Wat we vooral niet mogen doen, is robotisering als een standaardproject beschouwen. “Dat is een fout die vaak wordt
gemaakt. Robots moeten hun plaats krijgen binnen de innovatiestrategie van
het bedrijf. Dat dit type systemen vaak
in e-commercebedrijven terechtkomt,
is geen toeval. Vaak staan zij van nature
meer open voor innovatie”, weet Robert
van Ree. “Een zekere passie voor robotica
en Artificial Intelligence is eigenlijk een
must om ze binnen je bedrijf tot volle wasdom te laten komen. Als je robots binnen
je organisatie op voorhand al geen prettig
idee vindt, dan is dat in ieder geval al geen
goede voorzet.”
TC

WAREHOUSING

Combineer verschillende
handlingtechnieken
Logflow geeft antwoord op vraag naar flexibele magazijnen
Augmented reality, artificiële intelligentie, blockchain, drones, Google Glass, robots, spraaktechnologie,… We
worden overspoeld door nieuwe technologieën en ze lijken almaar sneller te komen opzetten. Ze dringen binnen in onze huishoudens, onze hobby’s, maar ook de bedrijfswereld zetten ze op hun kop. Eric Vandenbussche,
zaakvoerder van Logflow, maakt ons wegwijs in de vele vernieuwingen waarmee warehousing te maken krijgt.

“

Tien jaar geleden moesten we onze
klanten nog uitleggen wat een warehouse management system (WMS) is”,
begint Eric Vandenbussche. “Nu merken
we dat WMS binnen alle soorten bedrijven is gekend. Intussen hebben allerhande
vormen van automatisering in het warehouse
hun meerwaarde bewezen, boomt het aanbod
van systemen en dalen de prijzen, waardoor
hoogtechnologisch handling equipment meer
en meer toegankelijk wordt. Maar het grote
aanbod maakt de keuze voor de juiste technologische vernieuwing moeilijker.”

Flexibiliteit, reactiviteit en snelheid
Aangezien technologie snel evolueert en de
maatschappij, de markt en het consumentengedrag constant veranderen, is het belangrijk dat bedrijven zich flexibel opstellen. Ze
moeten kunnen inspelen op de veranderende vraag en daarbij is snelheid van belang.
Bedrijfsleiders vragen zich dan ook af of zware
investeringen in de nieuwste handling equipment wel zullen renderen, als dat binnen de
vijf jaar wellicht niet meer volledig met de
behoeften overeenstemt. Eric Vandenbussche:
“Dat soort vragen waren vroeger niet aan de

orde. Het besef groeit dat wat nu wordt geproduceerd, niet vanzelfsprekend ook over vijf
jaar wordt geproduceerd. En wat met de wijze
van bestellen, opslag en distributie? Waar
staan we binnen enkele jaren? Daarbij denken
we niet alleen aan e-commerce, maar ook aan
de nieuwe trends. In de mode bijvoorbeeld
worden de traditionele winter- en zomercollectie vervangen door nieuwe collecties om
de acht weken. Vandaar dat bedrijfsleiders in
flexibele systemen willen investeren.”
BL: En zijn de huidige oplossingen voldoende
flexibel om snel op veranderingen te reageren?
E. Vandenbussche: “Dat valt vaak tegen. Klanten komen bij ons aankloppen, omdat ze niet
snel genoeg op wijzigingen kunnen reageren.
Veel waardevolle technieken blijken plots een
‘bottleneck’. Vaste conveyors die de productiehal doorkruisen, pure rigiditeit. Velen hebben
grote voorbereidingszones aan hun automatisch magazijn waar ze alle gepickte pallets
gedurende de dag kunnen klaarzetten voor
transport. Dat is traagheid creëren. Idealiter
zet je ladingen pas klaar wanneer de vrachtwagen het terrein oprijdt. Zo geef je de klant
de mogelijkheid om zijn ordersamenstelling
tot net voor laden te veranderen. Snelheid

E. Vandenbussche: “Er is software nodig die
realtime veranderingen kan doorvoeren. Aan de
kant van de handlingsystemen adviseren wij om
verschillende technologieën met elkaar te combineren, zodat ze elkaar versterken. Want vrijwel
elke technologie biedt een oplossing binnen een
bepaalde problematiek, maar vrijwel nooit voor
het gehele plaatje. Denk aan verticale liftsystemen
en miniloads. Waardevol, maar zelden een globale
oplossing.”
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wordt dus steeds belangrijker en dat niet
alleen bij e-commerce, maar ook daarbuiten.
Om in het magazijn snel te kunnen schakelen, heb je nood aan reactieve systemen en
realtime visibiliteit op de activiteiten. Je moet
weten wat zich waar bevindt en over nauwkeurige informatie beschikken.”
BL: Wat moet je doen om realtime te kunnen reageren?
E. Vandenbussche: “Er is software nodig die
realtime veranderingen kan doorvoeren. Aan
de kant van de handlingsystemen adviseren wij om verschillende technologieën met
elkaar te combineren, zodat ze elkaar versterken. Want vrijwel elke technologie biedt een
oplossing binnen een bepaalde problematiek,
maar vrijwel nooit voor het gehele plaatje.
Denk aan verticale liftsystemen en miniloads.
Waardevol, maar zelden een globale oplossing.”
“Robots en AGV’s zijn toestellen die gemakkelijk herprogrammeerbaar zijn waardoor hun
toepassingsveld enorm ruim wordt. Een WMS
heeft ook die flexibiliteit om zich aan nieuwe
situaties aan te passen, omdat het systeem
herparametriseerbaar is. We moeten alles
in de juiste ICT-architectuur opbouwen. Het
WMS moet als algemene regulator optreden,
die constant opdrachten geeft aan de onderliggende systemen, waaronder het warehouse
control system (WCS). Het WCS van een ‘automated storage and retrieval system’ (AS/RS)
weet niet of bakken moeten worden opgeslagen of tijdelijk gebufferd, maar het hoeft die
kennis niet te hebben, want die komt van het
WMS. Het WMS dirigeert de bewegingen, het
WCS voert ze uit. Ook de kranen en robots krijgen hun opdrachten uit het WMS via het WCS.
Stuur ze niet aan uit het ERP-systeem, want
dat is om problemen vragen. Flexibiliteit moet
dus overal ingebakken zitten en dat weten de
producenten van automatische rigide syste-
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E. Vandenbussche: “Snelheid wordt dus steeds belangrijker en dat niet alleen bij e-commerce, maar ook daarbuiten. Om in het magazijn snel te kunnen schakelen, heb je nood aan reactieve systemen en realtime visibiliteit op de activiteiten. Je moet weten wat zich waar bevindt en over nauwkeurige informatie beschikken.”

men ook. Daarom komen ze regelmatig met
nieuwe oplossingen zoals shuttlesystemen. Of
één logge hoogbouwkraan wordt vervangen
door drie boven elkaar opererende kleinere
kranen. Hierdoor is een hogere reactiviteit en
flexibiliteit mogelijk.”

software en oplossingen van andere leveranciers. De logistieke principes worden gecombineerd met IT-logica. Zo is het nieuwe distributiecentrum van bol.com een on-site
samenwerking tussen verschillende actoren
die het e-fulfillment moeten waarmaken.”

BL: Zijn traditionele systemen dan achterhaald?
E. Vandenbussche: “Lange tijd kochten bedrijven een aantal systemen, waarvan ze dan
een geheel probeerden te maken. Of ze
bezochten een bedrijf met een vooruitstrevend magazijn dat goed werkte, waardoor
ze ervan uitgingen dat het systeem ook in
hun magazijn goed zou werken. Maar dat
copy-paste-denken is voorbijgestreefd, aangezien een magazijn almaar complexer en
meer hoogtechnologisch wordt. Oplossingsgericht denken wordt veel belangrijker. Een
systeem staat niet meer op zich, maar er is
een context waarin het samenwerkt met

“Wij kijken zowel naar de korte als naar de
lange termijn en implementeren systemen
die de lange termijn niet hypothekeren. Vaak
maken we van vijf verschillende systemen
één systeem. Als een van de systemen niet
langer bijdraagt tot een optimale throughput, hoef je enkel dat systeem te vervangen. We hebben een project lopen met een
miniload-systeem dat vijftien verschillende
functies voor zijn rekening neemt. Doordat
we veel meer doen met de miniload dan
enkel opslag, kunnen we het magazijn efficiënter aansturen met het AS/RS als traffic
controller. Die miniload wordt als het ware het
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BL: Systemen moeten met elkaar samenwerken.
Maar vindt die samenwerking ook tussen verschillende bedrijven plaats?
E. Vandenbussche: “Dat is toch wat we meer en
meer zien. Bedrijven beginnen zich af te vragen
of ze hun transport niet met andere bedrijven
kunnen combineren en data kunnen daar een
beter zicht op geven. Het zijn allemaal mogelijkheden tot optimaliseren, maar er zijn nog
veel struikelblokken. ‘Gain sharing’ is zo’n moeilijke.”
BL: Problemen beginnen vaak al bij het delen van
gegevens.
E. Vandenbussche: “Velen vrezen dat hun concurrentiepositie zal verzwakken wanneer ze
informatie delen. Het tegendeel is waar. In
groep weet je veel meer dan als individu. Ook
wij als Logflow werken geregeld met anderen
samen om tot oplossingen te komen. Je moet
goed beseffen dat je niet alles kent en niet in
E. Vandenbussche: “In de toekomst zullen veel eenvoudige jobs door robots worden overgenomen. Maar medealles de beste bent, maar dat je net je eigen
werkers zullen altijd wel noodzakelijk blijven om de juiste beslissingen te nemen.”
kwaliteiten kunt versterken door samen te werkloppende hart van het magazijn en kan bewegingsklassen, kortom het gedrag van ken met partners die op andere vlakken sterk
in combinatie met andere systemen veel de goederen. Een magazijn moet je kunnen zijn.”
meer dan zijn oorspronkelijke functie.”
sturen op basis van informatie, maar wij
gaan verder dan dat. We willen niet alleen Mens centraal, robots en cobots
Beheersing van masterdata en
de correcte data van alles wat in het maga- ter ondersteuning
informatie cruciaal voor
zijn aanwezig is, we willen inspelen op wat Het blijkt steeds moeilijker om in het magazijn
efficiënt magazijn
zal komen. Vandaag kennen we bij ver- voldoende goede medewerkers te hebben.
Om snel te kunnen reageren op verande- scheping de inhoud van de zeecontainer Vandaar dat bedrijven in de richting van robots
ringen in de markt, moeten bedrijven snel en welke zeecontainers zich op het schip worden geduwd. Maar in tegenstelling tot wat
kunnen schakelen. Ze hebben daarvoor bevinden. Maar wij willen ook een melding vroeger de trend leek, blijft de factor ‘mens’
heel veel informatie nodig. Data en vooral krijgen van de containers die zullen worden cruciaal. Bedrijven automatiseren en plaatsen
correcte data zijn van levensbelang. Meer gelost op het moment dat het schip bijna in daarbij de mens centraal, wat wil zeggen dat
dan de helft van de magazijnen blijkt te de haven aanmeert, zodat alles kan worden hij bij zijn taken door robots en cobots wordt
weinig of onjuiste masterdata te hebben, geregeld om de container goed te ontvan- ondersteund. Eric Vandenbussche stelt vast dat
waardoor de stromen in het magazijn gen. De volgorde van de containers kan op bedrijven daarnaast meer aandacht besteden
onvoldoende op elkaar kunnen worden voorhand worden bepaald, zodat de con- aan de ergonomie en werkomgeving van hun
afgestemd en het magazijn aan efficiëntie tainers die dringend nodig zijn in de con- medewerkers.
inboet.
tainerterminal vooraan worden geplaatst
E. Vandenbussche: “Zonder voldoende mas- en zo rechtstreeks en snel naar het distri- BL: Acht u het mogelijk dat magazijnen binnenterdata kun je de pickingstrategieën niet butiecentrum kunnen. Andere containers kort volledig automatisch zullen werken, zonder
intelligenter maken. Het onderste uit de die nog niet nodig zijn in het hoofdmaga- dat er nog mensen aan te pas komen?
kan halen betekent strategieën kunnen zijn, kunnen dan eventueel naar een buffer- E. Vandenbussche: “Dat zou best kunnen, aanopzetten op basis van conversiefactoren, magazijn worden gebracht.”
gezien ik al een zalmfabriek heb gezien waar
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nog slechts twee mensen aanwezig zijn. De
gekweekte zalmen worden vanuit de vijver
automatisch in de fabriek gedreven en komen
er ingeblikt weer uit. Voor bepaalde stromen in
het warehouse zie ik het ook wel mogelijk dat
alles volautomatisch zal verlopen, maar daar
zal een behoorlijk prijskaartje aan vasthangen.
Als alles automatisch verloopt, dan is het maar
de vraag wat er zal gebeuren met de vele laaggeschoolden die in de logistiek terechtkomen.
Zelfs in bedrijven die niet voor automatisering
kiezen, worden de jobs almaar ingewikkelder. Vroeger was een warehouse supervisor
iemand die in het magazijn rondwandelde en
een goede band met de medewerkers had. Nu
moet dat iemand zijn die daarnaast ook met

hoogtechnologische systemen kan werken en
masterdata kan interpreteren. In de toekomst
zullen veel eenvoudige jobs door robots worden overgenomen. Maar medewerkers zullen
altijd wel noodzakelijk blijven om de juiste
beslissingen te nemen.”
BL: Alles evolueert snel en iedereen moet op die
evolutie anticiperen. Maar vaak kampen bedrijven nog met problemen waarvan iedereen
denkt dat ze tot het verleden behoren. Gaat het
allemaal echt wel zo snel veranderen?
E. Vandenbussche: “In negen van de tien
magazijnen weten ze nog steeds niet of
bepaalde orders vandaag het magazijn wel
zullen kunnen verlaten. Zo blijft het moeilijk

om de capaciteit te bepalen. Dat zijn problemen die zeer snel moeten worden opgelost
om straks te overleven. Want de grote veranderingen zijn al op komst. Nieuwe concepten
in de retail, zelfrijdende auto’s, experimenten met drones, maar ook beslissingen van
de overheid. Er zijn zoveel aspecten die de
warehousing kunnen beïnvloeden. Er komt
heel wat op ons af, maar niet alles zal even
succesvol zijn. Voorspellen waar het allemaal
naartoe gaat is dus onmogelijk. Wij kunnen
er enkel voor zorgen dat de magazijnen klaar
zijn, geïntegreerd, met software en harde
automatisering. En dat alles voldoende flexibel aanpasbaar.”
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Danone opteert voor

WMS Generix Group gebruiksvriendelijk
Tegen half november wordt Danone Rotselaar de eerste Belgische gebruiker van het nieuwste warehouse
management system (WMS) van Generix Group. Het nieuwe WMS draait in de cloud. Generix biedt met deze
versie ook een nieuwe gebruikersinterface, nieuwe functionaliteit en een voor de cloud passend nieuw licentiemodel aan. De veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd door de datacenters die instaan voor de informatie-uitwisseling en met de nieuwste firewall zijn uitgerust.

S

inds het bestaan van Generix Group is
het WMS voortdurend geëvolueerd.
Een tiental jaar geleden kwam Software-as-a-Service (SaaS) op het toneel
en sinds anderhalf jaar bestaat er een
HTML5-versie van. In Luxemburg werkt de
Franse retailer Auchan sinds een aantal maanden met het systeem. In België zal Danone er
eind november als eerste Belgische bedrijf
mee van start gaan.
Hoewel we door de enorme aandacht voor
cloudoplossingen de indruk kunnen hebben
dat alle bedrijven open staan om met hun
oplossingen naar de cloud te gaan is de realiteit toch anders. De software vendors van
dergelijke toepassingen voelen bij hun potentiële klanten wel de wil, maar ook de onzekerheid om de stap te wagen. Er zijn namelijk een
aantal vereisten voor software die in de cloud
draait, die bedrijven kunnen doen afhaken.
Om te beginnen is internettoegang noodzakelijk en dat kan bedrijven het gevoel geven
dat ze geen controle hebben over de software. Een storing of werkzaamheden kunnen
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het hele systeem lamleggen. Bovendien staat
de software in verbinding met een centraal
datacenter, wat bedrijven opnieuw een gevoel
van controleverlies kan bezorgen. Ze verkiezen vaak een server in eigen beheer. Als een
bedrijf al een eigen server heeft, dan kan het
ook goedkoper uitkomen om het WMS eraan
toe te voegen, maar dat hangt dan weer van
het aantal gebruikers af. In een licentiemodel
wordt gemiddeld 2.000 euro per gebruiker
gerekend, maar in een SaaS-oplossing speelt
het aantal gebruikers niet. Hoe meer medewerkers van het systeem gebruikmaken, hoe
interessanter de oplossing in de cloud wordt.
Volgens Carla Schoorens, pre-sales consultant
supply chain bij Generix Group, zijn er daarom
nog bedrijven die expliciet naar een licentieovereenkomst vragen, maar ze zijn in de minderheid.
Carla Schoorens: “De meeste van onze klanten
werken met de AS400- of de Unix-versie. Dat
laatste is het geval bij Danone Rotselaar, dat
op Unix 5.6.2 werkt, een vrij verouderde versie.
Aangezien Danone al jaren met Unix werkt,

kunnen we ons voorstellen dat ook zij veel
hebben gewikt en gewogen voor ze beslisten
te migreren naar de oplossing in de cloud.”
Bedrijven laten overstappen naar een nieuw
systeem met een totaal nieuwe userinterface
is altijd een uitdaging. Mensen zijn vertrouwd
met hun oude schermen en veranderen per
definitie niet graag. Hoe meer gebruikers,
hoe omzichtiger ze moeten omgaan met veranderingen. Softwarehuizen zullen met hun
nieuwe releases meer moeten aanbieden dan
een nieuwe look, het zullen de onderliggende
voordelen zijn die hun klanten zullen overtuigen om over te stappen of te migreren.

Voordelen van WMS in de cloud
Het WMS in de cloud dat Generix Group aanbiedt, is een vrij algemene oplossing die kan
worden toegepast in de industrie, de retail en
de distributiesector. Negentig tot 95 procent
van de gevraagde functionaliteiten in RFI/RFQ
is standaard beschikbaar in de WMS-oplossing. Als er een aanpassing nodig is die klantspecifiek is, dan kunnen er parameters worden
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ker en functioneler
aan- of uitgevinkt. Generix Group begeleidt
bedrijven en hun medewerkers bij de overgang naar een nieuw WMS.
C. Schoorens: “Voor een eerste magazijn dragen wij het project voor zo’n negentig procent en intussen worden de key users in hun
leertraject bijgestaan. Tegen de tijd dat het
WMS in een tweede magazijn van hetzelfde
bedrijf wordt geïmplementeerd, kan het zijn
dat het bedrijf nog maar voor zestig procent
een beroep op ons hoeft te doen. En voor een
derde magazijn zal onze hulp misschien nog
maar voor een derde nodig zijn. De key-users
weten immers ondertussen hoe de modules
in elkaar zitten en welke parameters bepaalde
processen beïnvloeden.”
Danone wil zo dicht mogelijk bij de standaard
van het product blijven, maar als ze bedrijfsgerichte aanpassingen willen, is dat – hoewel het
product in de cloud draait – gemakkelijk door
te voeren, aangezien het systeem modulair is
opgebouwd. Carla Schoorens vergelijkt het
met legoblokken: “Opslag, ontvangst van
goederen, picking en belading zijn de standaardblokken. Afhankelijk van je sector kun
je dan blokjes toevoegen, modules die voor
jouw bedrijfsactiviteit van belang zijn. Stel
dat je een farmaceuticabedrijf hebt, dan zal
het legoblokje ‘traceability’ extra belangrijk
zijn en aan de basismodules worden toegevoegd. Gaat het om een Sevesobedrijf, een
bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert
of opslaat, dan zal het legoblokje ‘gevaargoedopslag’ van belang zijn. In dat geval
kan ook de module ‘European Agreement

concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road’ op het voorplan
treden.”
Generix Group bestudeert met andere
woorden eerst de processen van het bedrijf
in kwestie en op basis van de processen
kunnen er evenzeer zeven of dertig modules worden opengesteld. Het voordeel is dat
wanneer de business zich ontwikkelt, er na
verloop van tijd modules kunnen worden
geactiveerd of gedeactiveerd. Het systeem
hoeft niet in zijn totaliteit te worden aangekocht, want de modules die niet worden
gebruikt, kunnen worden uitgevinkt.
De voordelen gaan zowel over gebruiksgemak als functionaliteit. De user interface
is gebruiksvriendelijk en ziet er een stuk
moderner uit tegenover de groene of zwarte
schermen van de AS400 (zie afbeelding 1).
Je kunt zelf de lay-out van je scherm bepalen en aangeven welke kolommen je wil zien
en in welke volgorde. Functies die je veel
gebruikt, kun je onder je favorieten plaatsen
en je kunt ze aan iconen koppelen. Je kunt
ook filteren welke gegevens je wil zien en
welke niet, al gaat het wel om standaardfilters die afhankelijk van de functionaliteit
andere filtermogelijkheden voorstellen.
Indien je als bedrijf een specifieke filter wil
hebben, dan kan die steeds worden ontwikkeld. Wanneer je niet meer weet wat een
bepaald veld wil zeggen of wat het doet in
combinatie met een ander veld, dan kun je
dat via de online hulp opzoeken. Zo kun je

Carla Schoorens: “De meeste van onze klanten
werken met de AS400- of de Unix-versie. Dat laatste is het geval bij Danone Rotselaar, dat op Unix
5.6.2 werkt, een vrij verouderde versie. Aangezien
Danone al jaren met Unix werkt, kunnen we ons
voorstellen dat ook zij veel hebben gewikt en
gewogen voor ze beslisten te migreren naar de
oplossing in de cloud.”

meteen verder werken, zonder op antwoord
te hoeven wachten.
Qua functionaliteit kun je operaties gemakkelijker opvolgen door een visuele voorstelling van gangen en locaties. Klik je bijvoorbeeld op een locatie, dan zie je welke en
hoeveel goederen er staan en de bewegingen op de drager. Balkjes tonen of de teambezetting goed zit, welke productiecapaciteit
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het bedrijf aankan en of alle orders afgewerkt
zullen zijn wanneer de vrachtwagen ze komt
oppikken.
C. Schoorens: “Je hoeft in Excel geen lijntjes
meer te trekken in de verschillende kolommen
om het magazijn te visualiseren. Online zie je
nu de gangen, de hoogte, de afmeting en de
rotatiesnelheid van de pallets en het pickingniveau van die bepaalde plaats, waardoor de
opslagmogelijkheden gemakkelijker kunnen
worden beheerd. Je kunt de hoogte, het aantal of type pallets bepalen en verder doorklikken om de locatie te zien, waardoor ook de
voorraadtelling gemakkelijk kan worden bijgehouden.”

Je hoeft in Excel geen
lijntjes meer te trekken in de kolommen
om het magazijn te
visualiseren.
De applicatie, die ook op tablet en smartphone draait, toont wat er in het magazijn moet
staan en of het ook werkelijk aanwezig is. Als
de voorraadtelling klopt, kun je de gegevens afvinken en doorgaan naar een volgend
scherm. Je kunt prioriteiten aanpassen, operatoren wijzigen en rush orders door een andere
medewerker laten picken, zodat je de zaken
kunt versnellen en de loopafstanden verkorten. Operaties worden herberekend op basis
van nieuwe informatie en andere prioriteiten.
“Een andere handige functionaliteit is dat
je geen codes meer hoeft te kennen”, weet
Carla Schoorens. “Stel dat ik een overzicht van
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De SaaS-oplossing in de cloud is modulair opgebouwd en is vergelijkbaar met legoblokken “Opslag,
ontvangst van goederen, picking en belading zijn de standaardblokken”, aldus Carla Schoorens, pre-sales
consultant supply chain bij Generix Group. “Afhankelijk van je sector kun je blokjes toevoegen, modules die
voor jouw bedrijfsactiviteit van belang zijn.”

leveranciers wil krijgen, dan kan ik dat via de
sneltoets F2 vinden. Dat was in de vroegere
software al zo en dat blijft ook mogelijk in de
HTML5-versie van SaaS in de cloud. Maar die
sneltoetsen zijn onder nieuwkomers niet altijd
gekend en het voordeel is nu dat je ook de
beginletters van wat je zoekt in de zoekfunctie kunt ingeven. Als je bijvoorbeeld LEV typt,
dan krijg je meteen ‘leverancier’ als zoeksuggestie.”
Sommige klanten die het WMS gebruiken, zijn
logistieke dienstverleners die verschillende
soorten activiteiten tegelijk moeten kunnen
beheren, want de ene keer hebben zij een farmaceuticabedrijf als klant, de andere keer een
textielbedrijf. Processen zoals de goederenontvangst, de opvolging van data en de tem-

peratuurcontrole verschillen sterk van elkaar.
Het WMS maakt het mogelijk om per activiteit
een eigen productstrategie en gegevensregistratie te hebben. Wanneer een bedrijf daarenboven een magazijn in zowel Scandinavië
als de Balkan heeft, dan kan er op hetzelfde
moment in de beide WMS-omgevingen worden gewerkt.

Tariefmodel WMS
Het WMS kun je op maat laten bouwen, zodat
het voldoet aan de activiteiten die je wil
ondersteunen. Maar ook de prijs die je ervoor
betaalt, is voor elk bedrijf anders. De oude
WMS-versie werkt via een licentiemodel, waarbij je verplicht bent hardware en software aan
te schaffen. Je betaalt voor de systeembeheerder, de onderhoudskosten en de updatekos-
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uit: “We kunnen ons niet veroorloven dat
gegevens onvoldoende beveiligd zouden zijn. Eén van onze grootste klanten is
Carrefour, een supermarktketen die over
enorm veel gegevens beschikt. De uitwisseling van die informatie moet honderd procent beveiligd zijn. De ene klant
mag de data van de ander klant niet kunnen zien. Vandaar dat er jaarlijkse audits
plaatsvinden op onze datacenters, die
trouwens veel beter zijn beveiligd dan
lokale servers die bedrijven vaak hebben.
Als die betrouwbaarheid er niet was, zou
dat het einde van ons bedrijf betekenen.”

Wanneer je niet meer weet wat een bepaald veld wil zeggen of wat het doet in combinatie met een ander
veld, dan kun je dat opzoeken via de online hulp. Zo kun je meteen verder werken, zonder op antwoord te
hoeven wachten.

ten. Meestal is de prijs ook gebaseerd op het
aantal gebruikers, terwijl het voor de prijs van
de SaaS-oplossing in de cloud niet uitmaakt
of er vijf of vijftig medewerkers met het WMS
werken. Hoe meer medewerkers met het systeem moeten werken, hoe interessanter de
cloudoplossing dus wordt. Bovendien hoef
je de activiteiten niet stil te leggen tijdens
updates en onderhoudswerken, die automatisch worden uitgevoerd en ervoor zorgen
dat je altijd over de laatste versie beschikt.
Sommige bedrijven hebben al een
WMS-server draaien, wat een dure aangelegenheid is, maar waardoor het voor
hen goedkoper kan zijn om niet voor de
oplossing in de cloud te gaan. De SaaS-oplossing in de cloud werkt namelijk met
een aantal datacentra in Europa, waarop
alle data van de klanten terechtkomen. Je
betaalt als bedrijf eenmalige set-upkosten om van die virtuele server gebruik te
mogen maken, alle datavoorzieningen
in te stellen en de helpdesk op te zetten. Daarnaast betaal je vaste kosten per
maand voor het gebruik van het systeem.
Die kosten hangen af van het aantal sites
waarop het WMS wordt gebruikt en de
functionaliteit die is gekozen. Tot slot
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betaal je ook per orderlijn, een prijs die
mee evolueert met het aantal activiteiten.
C. Schoorens: “Afhankelijk van het volume
van de orderlijnen dat maandelijks
wordt verwerkt, wordt er met een staffel
gewerkt. Hoe groter het volume, hoe groter de korting die we aanbieden.”

Beveiligde gegevens in
datacenters prioritair
Zodra er internetverbinding is, functioneert de SaaS-oplossing in de cloud. Het
systeem functioneert het best wanneer er
internet via de kabel is en als Chrome als
browser wordt gebruikt, maar ook via wifi
en andere browsers functioneert het voldoende goed. Wanneer een project van
start gaat, krijgt het bedrijf een e-mail met
link en wachtwoord om de testversie uit
te proberen. Dat kan vanop om het even
welke plaats en vanuit om het even welk
land. Het systeem houdt data bij in verschillende datacenters, waarvan de output bandwijdte 1 gigabyte per seconde
is, terwijl de consumptie tot 6 megabyte
per seconde gaat. De datastroom via internet met klanten wordt in beide richtingen
gefilterd door de nieuwste firewall, iets
wat noodzakelijk is, legt Carla Schoorens

De vele gegevens worden onder andere
verzameld uit verschillende ERP-systemen, warehouse control systems, EDI,…
Het maakt daarbij niet uit welk soort systeem het is, want Generix Group heeft
een eigen mapping tool die koppelingen
kan leggen tussen de verschillende systemen en hen zo met elkaar kan laten communiceren. Daardoor hoeft een klant die
voor het WMS van Generix Group kiest,
niet noodzakelijk ook de andere systemen
ervan aan te schaffen. Op het vlak van rapportage was er vroeger de KPI ‘Cockpit’,
maar die wordt vervangen door ‘Data Lake’,
omdat de KPI Cockpit werd ontwikkeld met
Flash Player, een technologie die niet meer
wordt ondersteund door het operating
system van Windows noch door webbrowsers. Bovendien voldoet de KPI Cockpit niet
meer aan de huidige eisen van operationele data.
C. Schoorens: “Het nieuwe Data Lake is
intussen beschikbaar en gebruikt big data
om gegevens uit verschillende tabellen van
het WMS, het transport management system (TMS) en het yard management system
(YMS) met elkaar te verbinden. De stroom
aan data kan dan rapporten en analyses
opleveren, wanneer bovenop het Data Lake
een BI-tool zoals Qlikview wordt geplaatst.
De BI-tools staan voortaan in voor de verwerking van de gegevens die door het Data
Lake ter beschikking worden gesteld.”
MVDS
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Volautomatisch hoogbouwmagazijn breekt het ijs
Wamas optimaliseert diepvriesmagazijn van Mydibel
De opslagcapaciteit en verwerkingssnelheid doen toenemen, de kosten zien dalen, transparantere processen
en een betere service kunnen bieden: sinds Mydibel een volautomatisch diepvriesmagazijn heeft zijn al die
doelen ingevuld. De fabrikant van aardappelproducten ging in zee met SSI Schäfer, die met het WMS Wamas
alle logistieke processen beheert, controleert en visualiseert. De pallets die van de productie komen worden
door de SSI Orbitershuttles op de juiste plaats weggezet in het hoogbouwmagazijn en ook voor de uitstroom
van goederen komen de Orbitershuttles in actie. Het volautomatische hoogbouwmagazijn en de logistieke
software ondersteunen de medewerkers en zorgen er bovendien voor dat ze efficiënter kunnen worden ingezet. De vernieuwingen bij Mydibel werpen hun vruchten af.

V

ijftien uur per dag op vijf verschillende locaties toeren operatoren
rond met de vorkheftruck om pallets op te halen en op de juiste
plaats te droppen. Ze zijn sterk ingeduffeld tegen temperaturen tot -20°C in de
diepvriesfabriek van Mydibel. Het is een beeld
dat intussen is verdwenen en de vijf magazijnen die tot 75 kilometer van elkaar stonden,
hebben plaats gemaakt voor één modern
magazijn, dat is gevestigd in Moeskroen bij
het hoofdkantoor van het familiebedrijf Mydibel. Mydibel werd in 1988 opgericht door
Roger Mylle en is een fabrikant van aardappelproducten, zoals diepvriesfrieten en aardappelvlokken die het levert aan de voedselindustrie, de retail en cateringbedrijven in meer dan
120 landen.
Mydibel besefte dat hun processen onvoldoende efficiënt en heel kostenintensief ver-

Het kranenmagazijn dient als opslagsysteem. Orbitershuttles kunnen de pallets in de kanalen verplaatsen op
basis van wat het WMS Wamas oplegt.
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liepen. Bovendien was het een huzarenstukje
om de lage temperatuur doorheen de hele
keten te garanderen. Picking wordt idealiter
binnen de 30 minuten voltooid en liefst aan
een maximumtemperatuur van -5°C. Een extra
uitdaging vormde de hoge voorraadrotatie
van 15 tot 20% die binnen een diepvriesomgeving gangbaar is.

De Orbitershuttle
wordt gestuurd via
encoders en
lichtsensoren
Het volautomatische diepvriesmagazijn waarvoor Mydibel koos, is efficiënter en heeft een
grotere opslagcapaciteit, waardoor het kan
reageren op de productiegroei van de voorbije jaren en anticiperen op verdere groei op
lange termijn. In een geautomatiseerd logistiek systeem wordt er sneller gepickt. Samen
met minder transport tussen de verschillende
magazijnen moest dat ervoor zorgen dat de
koude temperatuur in de hele logistieke keten
gemakkelijker kan worden verzekerd. Bovendien moest het personeel ook efficiënter kunnen worden ingezet. Alles samen moesten de
processen kwalitatiever en tegelijk goedkoper
verlopen, opdat het serviceniveau zou kunnen
stijgen.
Om die doelstellingen te bereiken, klopte
Mydibel aan bij SSI Schäfer voor een
opslagsysteem dat door logistieke software is
geautomatiseerd. De systeemintegrator ontwierp de automatiseringsoplossing voor het
hoogbouwmagazijn van Mydibel en tekende
het uitvoeringsplan uit. SSI Schäfer installeerde een kranenmagazijn als opslagsysteem,
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De in- en uitstroom van goederen wordt door Wamas gecontroleerd. Pallets opslaan, ophalen of allebei
de operaties tegelijk laten verlopen is allemaal mogelijk op het conveyorsysteem. De rollenbaan heeft een
capaciteit van 100 pallets, waardoor steeds op voorhand duidelijk is hoeveel pallets met welke goederen op
komst zijn.

waarbij Orbitershuttles de pallets in de kanalen kunnen verplaatsen. Ze doen dat op basis
van de strategieën die Wamas oplegt, een
warehouse management system dat de in- en
uitstroom van goederen controleert en visualiseert. Het was meteen de eerste keer dat SSI
Schäfer de Orbiter-installatie in een diepvriesomgeving implementeerde.

Werking volautomatisch
diepvriesmagazijn
Het hoogbouwmagazijn in Moeskroen beslaat
6.000 vierkante meter, is 34 meter hoog en
de temperatuur bedraagt -24°C. Er zijn acht
laadkades en binnen zijn er vijf gangen die
93 meter lang zijn, waarin op elf verschillende niveaus 31.000 europallets kunnen
worden gestapeld. Na productie oordeelt
Wamas of de pallets via het conveyorsysteem het nieuwe hoogbouwmagazijn
mogen worden binnengebracht. Voordat
de pallets het magazijn binnengaan, pas-

seren ze een soort luchtsluis die dient als
brandvermijdingssysteem. Terwijl de meeste
magazijnen voor brandbeveiliging gebruik
maken van sprinklersystemen, is dat in een
diepvriesomgeving niet mogelijk omdat het
water zou bevriezen. Vandaar dat hier werd
gekozen voor het zuurstofreductiesysteem
van Wagner, dat binnen het magazijn het
zuurstofgehalte in de lucht verlaagt, zodat
vlammen vanzelf doven.
Als de pallets eenmaal in het magazijn komen,
geeft Wamas aan waar ze moeten worden
opgeslagen. Vanuit het Automated Storage
and Retrieval System (AS/RS), met in totaal
vijf gangen, worden de pallets naar de aangeduide opslagplaats gebracht. De Orbitershuttle heft de pallets op om ze op het
juiste rek, dat uit twee kanalen bestaat, neer
te zetten. De Orbitershuttle wordt gestuurd
via encoders en lichtsensoren en keert terug
naar het docking station op de kraan, waar
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hij in enkele seconden wordt opgeladen aan
zogenoemde power caps, een stroomvoorzieningssysteem dat werkt zonder kabels of
batterijen die hinder zouden kunnen ondervinden van de diepvriestemperaturen. De
opslagkanalen kunnen van de twee kanten
gevuld en leeggemaakt worden door de kranen, wat zorgt voor redundantie in het AS/
RS-systeem.
De instroom en de uitstroom van goederen
zijn gedeeltelijk van elkaar gescheiden en
worden gecontroleerd door het Wamas. Pallets opslaan, ophalen of allebei de operaties
tegelijk laten verlopen is allemaal mogelijk
op het conveyorsysteem dat zo is ontworpen dat beide materiaalstromen erop kunnen bewegen. Het bestaat uit twee lagen:
op het onderste niveau rollen de pallets
voor opslag en op het bovenste niveau de
pallets voor uitgaande goederen. De rollenbaan heeft een capaciteit van 100 pallets waardoor steeds op voorhand duidelijk
is hoeveel pallets met welke goederen op
komst zijn. Pas op het moment dat de pallets uiteindelijk in de vrachtwagen worden
geladen, komt er opnieuw handenarbeid
aan te pas. Alle operaties voordien verlopen
automatisch, waardoor 52 pallets per uur
kunnen worden verwerkt en maximaal 126
pallets per uur naar buiten kunnen om op de
vrachtwagen te worden geladen.

Componenten en werking
Wamas
Wamas is een systeem van SSI Schäfer dat
alle intralogistieke elementen, het warehousemanagement, de materiaalstromen en
het transport, controleert. Het WMS heeft
als doel de juiste informatie aan de juiste
persoon op het juiste moment en plaats
te geven en visualiseert de actuele levertijden, de procesniveaus en de prestaties van
medewerkers. Tijdens de operaties voert de
software aanpassingen door, zodat alles zo
optimaal mogelijk verloopt. Wamas staat in
verbinding met het ERP-systeem en biedt
een grote waaier aan opties om de processen
te beheren, te controleren en te visualiseren.
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Het kan een meerwaarde betekenen, zowel
voor magazijnen waar nog veel manueel werk
wordt verricht als voor volautomatische magazijnen.

Bij fouten wordt er een onmiddellijke melding
verstuurd, zodat ze kunnen worden aangepakt. Nadien worden ze in statistieken bijgehouden.

Wamas bestaat uit drie onderdelen: Wamas
Labor & Resource Management (LRM), Wamas
Lighthouse en Wamas Go!. Elk onderdeel kan
zowel als onafhankelijk systeem werken als
in een bestaand WMS worden geïntegreerd.
Wamas LRM analyseert de processen en materiaalstromen in het magazijn, waaruit rapporten kunnen worden gegenereerd die zwart
op wit de pieken en dalen in productiviteit
tonen. De af te leggen afstanden en de tijd
die daarover gaat worden berekend, waarna
de ideale duur per activiteit wordt vastgelegd
en achteraf wordt vergeleken met de werkelijk
gespendeerde tijd. Uit die vergelijking blijkt
dan welke activiteiten waarde toevoegen en
welke niet. Verder worden de prestaties van
het personeel beoordeeld aan de hand van op
voorhand vastgelegde KPI’s, waaraan eventueel het loon kan worden gekoppeld. De analyses en rapporten maken het ook eenvoudiger
om personeel efficiënt in te plannen.

De derde module is Wamas Go!, dat de voorraad en orders onder controle houdt. Dat gaat
enerzijds over inkomende goederen waarvan
de masterdata en kwaliteit worden geverifieerd en die worden herverpakt en gelabeld.
Anderzijds gaat het over uitgaande goederen die opnieuw na kwaliteitscontrole op een
gecontroleerde manier worden geladen. De
Orbiter volgt de aanwijzingen van Wamas en
plaatst de pallets in de juiste volgorde voordat ze op de vrachtwagens terechtkomen.
Daartussenin zit de opslag die heel systematisch verloopt. De opslagruimte wordt optimaal benut, de route ernaartoe wordt zo kort
mogelijk gehouden en er is op elk moment
een overzicht van het voorraadmanagement,
wat voor transparantie zorgt. Tot slot komen
er aan de picking geen papieren meer te pas.
Wat moet worden geleverd, wordt automatisch gepickt en wanneer de voorraad vermindert, wordt hij automatisch aangevuld. Al die
elementen ondersteunen medewerkers bij het
dagelijkse werk.

De verwerkingssnelheid is dezelfde
met minder dan
een derde van de
medewerkers in
slechts tien uur tijd
Een tweede module is Wamas Lighthouse, dat
alle technische informatie weergeeft van de
systemen zoals de rollenbanen en de picking
technologieën. Op basis daarvan worden de
materiaalstromen in het magazijn zichtbaar.
Via de zoomfunctie kan er worden gefocust
op verschillende niveaus en komt er gedetailleerde informatie vrij, zoals over de palletstromen, de eventuele congestie en de belading.

Nog steeds ruimte voor groei
Met het nieuwe hoogbouwmagazijn, ondersteund door Wamas, wil Mydibel een trendsetter in de diepvriesindustrie zijn. Met het
volautomatische diepvriesmagazijn waarin
de operaties transparant en efficiënt verlopen
en uiteindelijk tot een hogere servicekwaliteit
leiden, streeft het bedrijf een perfecte logistieke keten na. Het behaalt dezelfde verwerkingssnelheid met minder dan een derde van
de medewerkers in slechts tien uur tijd. De
koude temperaturen, die in het magazijn cruciaal zijn, kunnen tijdens de hele keten worden gegarandeerd, zonder dat ze de verwerkingssnelheid beïnvloeden. Ook bij -24°C blijft
de Orbitershuttle zijn werk onverminderd
voortzetten. Mydibel lijdt geen verlies meer
door beschadigingen en daarenboven is er
nog steeds ruimte in het magazijn voor groei.
MVDS
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Hoe haal je alles uit een
verticaal liftsysteem?
Vanas Engineering belicht de kracht van de Modula lift
Velen zijn nog steeds van mening dat verticale liftsystemen traag en bijgevolg vooral voor slow movers
geschikt zijn. Niets is minder waar. Met de juiste software en een doordacht magazijnconcept zijn zulke systemen zelfs uitermate geschikt om snel en efficiënt producten te verzamelen. Andy Van Mieghem, managing
director bij Vanas Engineering, geeft tekst en uitleg bij de kracht en de evolutie van dergelijke oplossingen binnen de wereld van de magazijnautomatisering.

I

ntussen heeft Vanas Engineering uit
Melsele vijftig jaar ervaring als integrator van magazijnsystemen. Als we
inzoomen op geautomatiseerde oplossingen, dan heeft de organisatie met
name ervaring opgebouwd op het vlak van
verticale liftsystemen. De onderneming
ontwikkelde ook een eigen warehouse
management systeem om zowel de verticale
liftsystemen als de andere activiteiten in het
magazijn te ondersteunen.
BL: Waarom is het voor jullie zo belangrijk een
eigen WMS aan te bieden?
Andy Van Mieghem: “Al snel hebben we
gemerkt dat de achterliggende software
cruciaal is om het maximale rendement uit
verticale liftsystemen te halen. Omdat onze
vroegere leverancier alleen de liftsystemen
aanbood, zijn we toen zelf de software gaan
ontwikkelen. Sindsdien is ons WMS Gigasoft.
Extended in feite de ruggengraat achter onze
verticale liftsystemen geworden. Die ondersteunt onder meer het artikel- en locatiebeheer, de inventarisatie, herbevoorrading,

scanning & labelprinting, order- en batchpicking met put-to-light-systemen, RFID-beheer, enzovoort.”
BL: Maar als klanten een eigen gesofisticeerd
WMS hebben, dan kunnen de verticale liftsystemen daarmee wellicht ook worden aangestuurd?
A. Van Mieghem: “Uiteraard. Als de klant een
WMS in huis heeft dat goed met dergelijke
systemen overweg kan, dan leveren wij de
verticale liftsystemen en via een interface
zorgen we er dan voor dat de hardware rechtstreeks door hun WMS wordt aangestuurd.
Het belangrijkste is dat de hardware en software goed op elkaar worden afgestemd. Dat
we vandaag twaalf programmeurs in dienst
hebben, bewijst wel dat we de achterliggende software erg serieus nemen.”
BL: De vaak gehoorde mening dat systemen op
basis van schuifladenkasten niet snel genoeg
zijn, is dus niet terecht?
A. Van Mieghem: “Dat idee-fixe stamt nog
uit de tijd dat dergelijke systemen nog niet

Andy Van Mieghem, managing director bij Vanas
Engineering: “Al snel hebben we gemerkt dat de
achterliggende software cruciaal is om het maximale rendement uit verticale liftsystemen te halen.”

door software werden aangestuurd. Tegenwoordig geldt dat helemaal niet meer. Met
de juiste software haal je net de meeste
winst uit zo’n systeem als je er medium of
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fast movers in onderbrengt. Onze realisaties
tonen aan dat we tot 300 orderlijnen per uur
per magazijnier kunnen verwerken.”

De kracht achter verticale
liftsystemen
BL: Wat zijn nu de belangrijkste troeven van
verticale liftsystemen?
A. Van Mieghem: “Een groot voordeel is dat
een verticaal liftsysteem de beschikbare
hoogte van het magazijn optimaal benut
en dus plaats kan besparen in het magazijn.
Een andere troef is dat de loopafstanden
voor de pickers aanzienlijk korter worden,
waardoor de performantie per magazijnier
toeneemt. Verder is de kans op voorraad- en
pickfouten in dergelijke systemen minimaal.
Als je meerdere kasten hebt, kun je artikelen
ook gemakkelijk spreiden. Zo heb je redundantie mocht een van de liften het even
laten afweten. De software zorgt automatisch voor die spreiding. Ook meegenomen
is dat de goederen in een liftsysteem volledig stofvrij worden opgeslagen.”
BL: Waarom zouden we verticale liftsystemen
verkiezen boven andere geautomatiseerde
opslag- en picksystemen?
A. Van Mieghem: “In de eerste plaats zal het
prijskaartje doorgaans een stuk lager zijn,
wat dergelijke systemen ook voor bedrijven
met minder middelen toegankelijk maakt.
Uiteraard hebben grotere automatische systemen in sommige gevallen een streepje
voor – zeker als er zeer grote volumes worden opgeslagen – maar in heel wat gevallen
is een verticaal liftsysteem een waardevol
alternatief. Bovendien kun je deze oplossing gemakkelijk opschalen. Zo heb je al een
basisoplossing vanaf 35.000 euro, waarna je
naargelang de behoefte kasten kunt bijzetten. Net omdat de hoogte optimaal wordt
benut, heeft een liftsysteem ook relatief
weinig grondoppervlakte nodig.”
BL: Vertaalt zich dat ook naar een snelle return
on investment?
A. Van Mieghem: “De ROI varieert uiteraard
naargelang de business case, maar gemid-
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Het ‘dubbel traysysteem’ van de Modula liften zorgt ervoor dat de wisseltijd tussen de lades amper drie seconden bedraagt. Bovendien wordt de ruimte tussen de lades automatisch aangepast naargelang de hoogte
van de artikelen die erin liggen. Dat betekent dat de beschikbare ruimte in de kast optimaal wordt gebruikt.

deld kunnen we stellen dat die op maximaal drie jaar ligt. We mogen niet vergeten
dat magazijnoppervlakte en medewerkers
steeds duurder worden, dus dergelijke
oplossingen worden steeds interessanter.
Bovendien verhoog je met de oplossing ook
de service voor je klant, bijvoorbeeld door
latere cutoff-tijden mogelijk te maken. Ook
in dat opzicht zijn liftsystemen zeer flexibel. Onze klant Lausalec heeft bijvoorbeeld
acht kasten staan. Tot de cutoff-tijd van 15
uur picken één à twee medewerkers uit de
liften, na dat uur wordt het aantal pickers
opgeschroefd tot vier.”
BL: Vandaag werken jullie samen met Modula,
een Italiaanse leverancier van liftsystemen.
Vanwaar de keuze voor die leverancier?
A. Van Mieghem: “Intussen vertrouwen we
een zestal jaar op dit merk. Op het vlak van
productiviteit bieden deze liftsystemen
het grote voordeel dat de lade buiten de
machine aan de orderverzamelaar worden
gepresenteerd, zodat intussen de volgende
lade al naar de uitslagpositie kan bewe-

gen. Dat unieke ‘dubbel traysysteem’ zorgt
ervoor dat de wisseltijd tussen de lades
amper drie seconden bedraagt. Bovendien
wordt de ruimte tussen de lades automatisch aangepast naargelang de hoogte van
de artikelen die erin liggen. Dat betekent
dat de beschikbare ruimte in de kast optimaal wordt gebruikt, wat zeker een voordeel is tegenover andere systemen met
vaste hoogtes.”

Achterliggend concept is
cruciaal
BL: Zijn er nog andere manieren om de efficiëntie van een verticaal liftsysteem te optimaliseren?
A. Van Mieghem: “Een goed doordacht concept is sowieso een must. Ook op dat vlak
ondersteunen we de klant. Als de hoogte
van het magazijn het toelaat, kan bijvoorbeeld een gescheiden in- en uitgang
– waarbij de ene zich op de gelijkvloerse
verdieping en de andere op een mezzanine
bevindt – ervoor zorgen dat er ook tijdens
de pickactiviteiten kan worden herbevoor-
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raad. We combineren onze systemen ook
steeds vaker met conveyors om een snelle
afvoer van producten te garanderen. Om
mogelijke fouten nog meer uit te sluiten
kunnen we via een laserpointer de exacte
locatie op het legbord aanwijzen.”
“Net als andere automatische systemen, blijven verticale liftsystemen verder evolueren,
wat ze steeds efficiënter maakt. Terwijl de
systemen van twintig jaar geleden amper
anderhalve meter breed waren, heeft onze
meest populaire module tegenwoordig 4,10
meter nuttige breedte. Ook de draagcapaciteit is in de loop der jaren opgetrokken. Zo
kan één plateau tegenwoordig 750 kilogram
aan, waardoor ook zwaardere goederen,
denken we maar aan matrijzen, er in opgeslagen kunnen worden.”
BL: Om een idee te krijgen: hoeveel orderlijnen
per uur kun je uit één kast halen?
A. Van Mieghem: “Ik denk liever in termen
van het totaalconcept. Vaak bestaat een
oplossing uit minstens twee machines voor
één operator, waarbij we hem dan ook minimaal twee lades tegelijk kunnen presenteren. Als we die manier van werken combineren met een goede softwareaansturing en
batchpicking, dan kan een operator gemakkelijk 150 tot 300 orderlijnen per uur halen.
Maar er zijn ook gevallen waar dat aantal
nog een stuk hoger ligt.”
BL: Zien jullie in een wereld waar verticale
liftsystemen steeds verder evolueren ook jullie
doelpubliek uitbreiden?
A. Van Mieghem: “Van oudsher zijn we al
in uiteenlopende sectoren actief. Onze
liftsystemen staan zowel in magazijnen als
in productieomgevingen. Wel is het zo dat
verticale liftsystemen bijvoorbeeld ook
bij logistieke dienstverleners steeds meer
ingang vinden. Een groot voordeel voor
die doelgroep is dat het systeem een vrij
breed assortiment aan producten aankan.
In hetzelfde systeem – en zelfs op dezelfde
lade – kun je zowel kleine componenten als
grote stukken kwijt, zonder dat je daarvoor
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Binnen de Modula OnePick verzamelt een in de kast geïntegreerd grijpsysteem de artikelen automatisch.
Vervolgens kunnen ze automatisch op een transportband worden geplaatst. Aan de andere kant kan desgewenst ook volautomatisch herbevoorrading gebeuren.

het hele systeem hoeft om te bouwen. Voor
logistieke dienstverleners, die over een jaar
misschien een totaal ander assortiment aan
producten moeten behandelen, is dat zeker
een voordeel. Ook door de opmars van
e-commerce neemt de populariteit van dit
type systemen toe.”

Modula OnePick: robotisering in
de lift
BL: Kunnen robots de efficiëntie van jullie
systemen nog verhogen?
A. Van Mieghem: “Zeker. Dat is ook iets
waar Modula sinds kort op inzet met de
Modula OnePick. Die innovatie werd vorig
jaar gepresenteerd en intussen is de eerste installatie live in Duitsland. Binnen dit
systeem verzamelt een in de kast geïntegreerd grijpsysteem de artikelen automatisch. Vervolgens kunnen ze automatisch op
een transportband worden geplaatst. Aan
de andere kant kan desgewenst ook volautomatisch herbevoorrading gebeuren. Er is
keuze tussen verschillende grijpsystemen,
afhankelijk van het type product. Het is ook
mogelijk om het systeem de artikelen enkel
te laten grijpen en aan de picker aan te bieden. Die laatste optie is ideaal als je de per-

soon niet de toegang tot alle producten wil
geven. In dat opzicht is de Modula OnePick
ook geschikt om bijvoorbeeld (dure)
gereedschappen of kantoormateriaal op te
slaan die medewerkers dan kunnen opvragen, via hun smartphone bijvoorbeeld. Bij
dit systeem worden ook fouten helemaal
uitgesloten.”
“Daarnaast laten ook de reguliere Modula-liften toe om externe robots de kasten
te laten aanvullen en eruit te picken. Die
vraag zien we momenteel vooral uit de
hoek van productieomgevingen terugkomen. We weten ook dat er naarstig aan
robots wordt gewerkt die vlot naast een
orderpicker kunnen werken. Ook op dat
vlak worden de opportuniteiten steeds
groter.”

Liftsystemen als deel van het
geheel
BL: Voor alle duidelijkheid, als integrator
leveren jullie niet alleen de verticale liftsystemen en het WMS maar ook andere magazijnuitrusting. Hoe ver gaan jullie daarin?
A. Van Mieghem: “We bieden eigenlijk een
vrij compleet aanbod voor het magazijn
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aan, met rekken, conveyorsystemen, sorteerinstallaties, ondersteuning via voicepicking, enzovoort. Maar zoals aangehaald, een van de belangrijkste aspecten
is dat we de klant objectief advies willen
geven. Als we van mening zijn dat een
verticaal liftsysteem (nog) niet de beste
oplossing is, dan zullen we dat ook zeggen. Ook dat is de rol van een integrator.
Zelfs al vraagt de klant expliciet naar een
liftsysteem, dan zullen we altijd eerst zijn
cijfers analyseren. Het is niet uitgesloten
dat we dan uiteindelijk een magazijninfrastructuur voorstellen waar geen liften aan
te pas komen, als dat (kosten)efficiënter
blijkt te zijn. Maar als het wel zinvol is om
een verticaal liftsysteem aan te bieden,
dan mag de klant in kwestie er zeker van

zijn dat we daarmee alles uit de kast zullen
halen om zijn efficiëntie naar een hoger
niveau te tillen.”
BL: Welke plannen heeft Vanas Engineering
nog voor de toekomst?
A. Van Mieghem: “De voorbije jaren hebben we een groeipercentage van twintig
procent mogen optekenen. Het plan is om
dat groeicijfer aan te houden. Momenteel
zijn we nog steeds vooral in België actief,
maar Nederland wordt steeds belangrijker.
De laatste berichtgevingen over e-commercemagazijnen bevestigen dat. Op die markt
willen we dan ook actiever gaan inzetten.
Dat Nederland op het vlak van automatisering nog ruimdenkender is dan België,
speelt in ons voordeel. Daarom zouden we

daar binnen afzienbare tijd ook een kantoor
willen open.
Daarnaast werken we aan een uitbreiding
van ons WMS. Concreet zullen we de huidige
software een grondige upgrade geven, met
meer parametrisatie voor de verschillende
zones in het magazijn. Dat nieuwe systeem
zal ook andere automatische systemen,
zoals miniloads of shuttlesystemen kunnen
aansturen. We willen vooral nog bredere
functionaliteit aanbieden. Dat zal opnieuw
een betaalbare oplossing zijn voor bedrijven die een degelijk, overkoepelend magazijnsysteem willen zonder dat ze daarvoor
een oversized – en bijgevolg ook zeer duur
– pakket in huis hoeven te halen.”
TC

Want to bring your supply
chain to the next level?
WWW.SLIMSTOCK.BE

Voorraad verlagen

Servicegraad verhogen

Efﬁciënter werken

State of the art technologie
maakt overvoorraden
en incourante voorraden
verleden tijd.

Geautomatiseerde en accurate
vraagvoorspelling resulteert
in minder stock-outs en een
verbeterde servicegraad.

Werknemers worden zeer
proactief door management
by exception en simulatie van
verschillende scenario’s.

BUSINESS LOGISTICS - AUGUSTUS-SEPTEMBER 2018
Slimstock België | +32 15 796536 | info@slimstock.be

33

experts in inventory optimisation

WAREHOUSING

Efficiënte logistiek garan
Rajapack onderstreept belang van WMS
Binnen de b2b staat Rajapack bekend als aanbieder van verpakkingsmateriaal. Een van de grote troeven van
het bedrijf is een gestroomlijnde logistiek. Voor Rajapack Benelux is de logistieke kracht het 50.000m² grote
distributiecentrum in Tongeren, waar dagelijks zo’n 2.000 orders de deur uitgaan. Drijvende kracht achter de
hoge logistieke efficiëntie vormt Reflex WMS van Hardis. Martin Moermans, logistics manager bij Rajapack,
geeft tekst en uitleg bij de rol en de evolutie van het WMS binnen de organisatie.

R

ajapack Benelux maakt deel uit van de
Europese Raja-groep, die in achttien
landen actief is, die met twintig filialen
in zeventien landen vertegenwoordigd
is. Met ruim zestig jaar ervaring hoort de
groep intussen tot de Europese nummer 1 als het op
de distributie van verpakkingsmateriaal aankomt.
De groep beschikt over elf distributiecentra in achttien landen, die samen goed zijn voor 210.000m² en
in totaal meer dan 700.000 klanten binnen Europa
bedienen.
Rajapack richt zich tot bedrijven van diverse grootteordes, van kleine winkeliers tot multinationale
bedrijven. Naast de industrie en groothandel vormen ook de dienstensector en de snelgroeiende
e-commercesector belangrijke groeipolen. Intussen is de webwinkel voor de organisatie een van de
belangrijkste verkoopkanalen geworden, naast de
traditionele catalogus.

Nieuwe uitdagingen door snelle groei
In Tongeren bevinden zich zowel het hoofdkwartier
als het distributiecentrum van Rajapack Benelux.
Daarnaast heeft deze entiteit nog een salesteam in
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Nederland. Binnen het distributiecentrum in Tongeren verzorgt Rajapack de logistiek voor zeven
van de zeventien landen. Naast de Benelux zijn dat
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken.
Bestelt een klant binnen de Benelux of Duitsland,
dan krijgt hij zijn order de volgende ochtend en
soms zelfs sneller geleverd. Alle andere landen krijgen hun leveringen gegarandeerd binnen 48 uur.
De 2.000 orders die dagelijks de deur uitgaan, vertegenwoordigen samen een volume van ongeveer
1.000 pallets. Al die orders worden verstuurd met
behulp van elf transporteurs.
Sinds het distributiecentrum van Rajapack Benelux
zich in 2000 in Tongeren vestigde, is er heel wat veranderd. Het jaarlijkse groeipercentage van om en
bij de tien procent heeft daar uiteraard veel mee te
maken. Om die expansie op te vangen, werd het distributiecentrum diverse keren uitgebreid.
Die snelle groei maakt het niet eenvoudig om de
hoogstaande kwaliteit naar de klanten toe te handhaven. “Die service voor de klant staat voor ons centraal”, vertelt Martin Moermans. “Aangezien wij tot
op de dag van vandaag nog steeds in één enkele

Martin Moermans, logistics manager bij Rajapack:
“Een belangrijke uitdaging binnen onze logistieke
operaties is het zeer brede artikelassortiment. Dat
kan gaan van enveloppen en etiketten over zakken
beschermmateriaal tot pallets met omsnoeringsmateriaal uit staal. De maten en gewichten zijn
dan ook erg uiteenlopend.”
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ndeert snelle leveringen
in groeiende organisatie
ploeg werken, moeten wij alle zendingen om 17u.
de deur uit hebben om ze de volgende dag bij de
klant in de Benelux of Duitsland te krijgen. Omdat de
bestellingen vaak pas later op de dag binnenkomen,
staat ons magazijn vooral na de middag onder hoge
druk.”
Een andere belangrijke uitdaging binnen de logistieke operaties is het zeer brede artikelassortiment.
Dat kan gaan van enveloppen en etiketten over
zakken beschermmateriaal tot pallets met omsnoeringsmateriaal uit staal. De maten en gewichten zijn
dan ook erg uiteenlopend.
Bovendien blijft het assortiment uitbreiden. “Vorig
jaar hadden we zo’n 7.500 artikelen in het assortiment. Dit jaar zullen we afklokken op circa 8.500
artikelen en we verwachten zeer snel zelfs 10.000
producten te kunnen aanbieden”, weet Martin
Moermans.

Nood aan tijdsbestendig WMS
Al in 2010 was het duidelijk dat er meer nodig was
dan louter fysieke uitbreiding om in de toekomst
snelle en betrouwbare leveringen te kunnen blijven
garanderen. Daarom ging Rajapack op zoek naar
een geschikt WMS.
M. Moermans: “Om efficiënt te kunnen werken, heb
je verschillende middelen nodig. Je zou het WMS als
een van die middelen kunnen beschouwen, maar in
feite vormt die software de centrale spil van je magazijn. Die zorgt voor de aansturing van je activiteiten,
ondersteunt medewerkers en zorgt voor de communicatie tussen andere tools. We zijn dan ook niet
licht over de keuze van ons WMS gegaan. Gezien de
groei die wij elk jaar doormaken, wilden we zeker

Binnen het distributiecentrum in Tongeren verzorgt Rajapack de logistiek voor zeven van de zeventien landen
waar de organisatie actief is. Bestelt een klant binnen de Benelux of Duitsland, dan krijgt hij zijn order de
volgende ochtend en soms zelfs sneller geleverd.

zijn dat het WMS vlot zou kunnen volgen. Tot dan
beheerden wij de warehouseactiviteiten in ons
ERP-systeem, maar dat was geen toekomstgerichte
oplossing. Samen met de Raja-groep hebben we
een consultancybureau aangesteld. Die consultants hebben onze noden in kaart gebracht en
bekeken welk WMS onze behoeften met een minimum aan maatwerk kon invullen. Op basis van hun
conclusies en een aantal positieve referentiebezoeken, hebben we gekozen voor Hardis als partner.
Die bood ons met Reflex WMS een volledig pakket
dat al onze warehouseactiviteiten kon opvangen.”
“De implementatie is destijds vlot verlopen en
onze medewerkers hebben van Hardis ook een

grondige opleiding gekregen. Tot vandaag
loopt de samenwerking met Hardis prima. Als
we hen bij problemen via de hotline contacteren, weten ze direct waar de klepel hangt.
We kunnen ook rekenen op een vast team dat
kennis heeft van onze specifieke ontwikkelingen. Tijdens de implementatie hebben we
ook veel tijd geïnvesteerd om de oplossing al
zoveel mogelijk op onze toekomstvisie af te
stemmen. Dat maakt ook dat we nu bijvoorbeeld zelf gemakkelijk autonoom werkwijzes
kunnen aanpassen en parametrages kunnen
uitvoeren”, voegt Martin Moermans eraan toe.
“Als we nu op die beslissing terugkijken, zou
ik iedereen aanbevelen hetzelfde te doen en niet
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voor een gemakkelijkheidsoplossing te gaan, waar
je maar een paar jaar ver mee springt.”

Bewezen efficiëntie
Hoewel Reflex WMS intussen al jaren dienstdoet bij
Rajapack, is het pakket altijd de evoluties op de voet
blijven volgen. Martin Moermans schetst hoe het
WMS precies de genoemde uitdagingen aangaat.
Omdat Rajapack zijn klanten een snelle levering
belooft, is een goed voorraadbeheer van het grootste belang. Daarom liggen alle producten die in de
catalogus staan ook op voorraad. Het gemiddelde
aantal stuks op voorraad is afhankelijk van de verkoop. Als er een zeer grote bestelling binnenkomt
die orders van andere klanten in het gedrang kan
brengen, dan geeft het WMS automatisch een
alarmsignaal. Op die manier kan Rajapack tijdig
ingrijpen.
De inkooporders komen in het geval van Rajapack uit het ERP-systeem Microsoft Dynamics
NAV. Binnen Rajapack worden de goederen zowel
in het ERP-systeem als in het WMS beheerd.
M. Moermans: “We hebben ervoor gekozen beide
systemen zo intelligent mogelijk te krijgen. In
beide systemen kunnen we dus informatie over
artikels, klanten, e.d. terugvinden. Laat ons zeggen dat we niet op een interface hebben gekeken. Dat kost aanvankelijk meer moeite, maar nu
plukken we daar wel de voordelen van. Zo hoeft
een medewerker die in het ERP zit niet per se in
het WMS te duiken om bepaalde zaken te weten
te komen.”
Bij de goederenontvangst krijgt de medewerker vanuit de software een document met een
vaste lay-out, zodat hij precies weet wat hij moet
ontvangen: het aantal pallets, de verpakkingshoeveelheden, enzovoort. Pas als de ontvangst
volledig overeenstemt met wat op het document
staat, mag de medewerker de ontvangst bevestigen. Dan wordt meteen ook de voorraad aangepast en naar het ERP gecommuniceerd.
Na de ontvangst zorgt het WMS ervoor dat meteen
wegzetlabels worden afgedrukt. Reflex WMS biedt
de mogelijkheid de locaties in het magazijn pas te
bepalen op het moment dat de labels gescand zijn,
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Een groot voordeel van het WMS is dat het inkijk geeft in de stand van zaken. Dat was er vroeger totaal niet.
Dat is ook geen evidentie in een omgeving met ongeveer acht verschillende pickzones, die opgesplitst zijn
naargelang de aard van de goederen.

maar Rajapack koos ervoor op voorhand al locaties
te reserveren.
M. Moermans: “Dat leek ons handiger, ook al omdat
we erg veel verschillende locatieafmetingen binnen
ons conventionele magazijn hebben. Reflex WMS
streeft er steeds naar de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Als er een pallet van 80 centimeter
breed moet worden weggezet, zal het WMS binnen
de juiste palletzone eerst naar een locatie van die
breedte zoeken. Vindt het die niet, dan zoekt het
een locatie van 90 centimeter breed, enzovoort. Het
was uiteraard een uitdaging om de afmetingen van
alle 52.000 locaties in ons WMS te krijgen, maar nu
hebben we bij wijze van spreken en perfecte geografische kaart binnen ons systeem.”
Verder maakt WMS Reflex dubbelspelen mogelijk,
wat wil zeggen dat opdrachten om pallets weg te
zetten en te gaan halen zoveel mogelijk met elkaar
gecombineerd worden. Dat vermijdt leegrijden en
optimaliseert de af te leggen afstanden.

de solide basis die Reflex WMS ons gaf, is de implementatie van voice heel soepel verlopen. In feite
was het vooral een kwestie van de hardware aan te
schaffen, de juist dialogen te kiezen en aan de slag te
gaan. Voor de identificatie van de locaties door onze
voicepickers gebruiken we de controledigits van de
barcode. Voicepicking werkt in onze omgeving zeer
goed. Wij laden alle orders in onze software in, tot
het moment dat het systeem een maximaal aantal
klanten op zijn route heeft. Dat kunnen er pakweg
zes, twaalf of achttien zijn, afhankelijk van het soort
picking dat de medewerker moet uitvoeren. Het
WMS stippelt vervolgens de ideale pickroute voor
hem uit. Dankzij voice kunnen we snel picken en het
aantal fouten minimaal houden. Ook de performantie van de afzonderlijke pickers meten lukt hiermee
zeer goed. Een goede wifiverbinding is natuurlijk
wel cruciaal om een real time voicepickingsysteem
goed te doen werken. Barcodescanners gebruiken
we uiteraard ook, bijvoorbeeld bij het wegzetten
van pallets en het laden.”

Elke locatie in het magazijn is voorzien van barcodes.
“In het verleden werkten we voor de collipicking
met papier. In 2014 hebben we besloten niet naar
barcodescanning, maar meteen op voicepicking
over te stappen”, vertelt Martin Moermans. “Dankzij

Een vlekkeloze communicatie tussen het WMS
en de verschillende tools binnen het magazijn is
essentieel voor het welslagen van het systeem: met
de conveyors die via de barcode weten naar welke
transporteur ze colli moeten uitsluizen, met de
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warehouse
making complexity simple
Research and development have always ranked high in KNAPP tradition. In more
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reachtrucks en orderpickers en ook met de wikkelmachines. “Zo weet de wikkelmachine na de scanning van de pallet die erop staat perfect welk transportlabel
er uit de automatische etiketteermachine moet komen”, illustreert Martin Moermans. “Daarnaast communiceert het WMS ook met ons TMS (transport management systeem). In ons geval schuift het WMS op basis van het gewicht, de volumes en andere parameters de mogelijke transporteurs naar voren. Dat gebeurt
iedere keer wanneer de orders vanuit het ERP het WMS binnenrollen. Het TMS
zal dan vervolgens de meest voordelige transporteur voorstellen.”
Welke transporteur een bepaald order krijgt, wordt bepaald op het moment
dat de orders in het WMS binnenkomen. Het WMS zorgt ervoor dat op het juiste
moment zowel de juiste transportlabels als leverbonnen uit de printer komen.
“We leveren aan zeven verschillende landen, waarvoor we telkens bonnen in de
juiste taal voorzien”, zegt Martin Moermans. “Iedere keer wanneer een vrachtwagen vertrekt, krijgt de vervoerder ook een EDI doorgestuurd, zodat hij weet
welke onderweg is.”

Basis voor verdere verbeteringen
Als een van de grote voordelen van het WMS onderstreept Martin Moermans
de grote visibiliteit. “Op elk moment van de dag hebben we nu inkijk in de stand
van zaken: hoeveel bestellingen we die dag nog klaar moeten krijgen, waar we
eventueel in moeilijkheden dreigen te komen, enzovoort. Vroeger hadden we
dat inzicht totaal niet. Je moet ook weten dat we ongeveer acht verschillende
pickzones hebben, naargelang de aard van de goederen: volle pallets, colli binnen de top 1000 artikelen, colli buiten die top, volumegoederen, de zone met
kleine items, … Nu we een perfect zicht hebben op de stand van zaken in al die
zones, kunnen we steeds tijdig bijsturen waar nodig.”
De huidige manier van werken vormt meteen ook het uitgangspunt voor verdere verbeteringen.
M. Moermans: “In bepaalde pickzones willen we overstappen van papier naar
een combinatie van papier en RF-scanning. Met het oog op een maximale
gebruikersvriendelijkheid willen we daarbij gaan voor ringscanners. Daarnaast
focussen we op een nog beter voorraadbeheer van onze artikelen die in de
voedingssector worden gebruikt. Binnen Reflex willen we de traceerbaarheid van de lotnummers voor specifieke artikelen nog meer optimaliseren.
Ook bij die verdere ontwikkelingen kunnen we rekenen op de hulp van Hardis.”
Momenteel wordt Reflex WMS in Tongeren en in het distributiecentrum van
het moederbedrijf in Frankrijk ingezet. “Met het oog op de continue groei
van de andere filialen binnen de Raja-groep zien we Reflex WMS als een
goede partner om de logistieke capaciteit in de toekomst overal te blijven
waarborgen. Omdat we dit ook voorzagen, hebben we er tijdens de selectie van het pakket op gelet dat we een systeem in huis haalden dat zowel
overkoepelend functioneert als individueel per filiaal te gebruiken is. Op die
manier willen we de logistieke performantie van onze organisatie op een
gestandaardiseerde manier garanderen”, besluit Martin Moermans.
TC
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Magazijnau
oog voor de

Kramp kiest voor maximale
Voor Kramp was het kiezen van de optimale warehouseautomatisering voor het nieuwe distributiecentrum in Varsseveld een grote uitdaging. De technische groothandel is de laatste jaren fors gegroeid en
in de toekomst zal dat niet anders zijn. In die context
biedt het nieuwe OSR Evo-shuttlesysteem van Knapp
de geknipte oplossing. Dat garandeert Kramp vandaag een maximale opslagcapaciteit om later naar
een hogere orderpickversnelling over te schakelen.
Hoe het systeem binnen de strategie van de organisatie werd ingebed, horen we van Maarten Markerink
en Jan Willem Nijman, respectievelijk logistic analyst
en facility manager bij Kramp.

V

anuit een eenmanszaak in het Nederlandse Varsseveld
is Kramp in zestig jaar tijd uitgegroeid tot een van de
grootste technische groothandels binnen Europa. De
organisatie profileert zich als totaalleverancier van
onderdelen en technische services voor bedrijven
binnen de land- en tuinbouwsector, het grondverzet en OEM’s
(original equipment manufacturers). Kramp levert intussen aan
dealers in 23 landen en heeft ongeveer 3.000 medewerkers in
dienst.
Dat de organisatie goed boert, bewijzen de cijfers. Vorig jaar
realiseerde Kramp een omzet van 736 miljoen euro, tegen 2020
wil het bedrijf de kaap van één miljard euro realiseren. Dat is
maar liefst een derde meer dan in 2016. Ook in de verdere toekomst verwacht Kramp niet meteen een rem op de groei.
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utomatisering met
e toekomst

e flexibiliteit met het OSR Evo-shuttlesysteem
Tot de belangrijkste succesfactoren behoren het
uitgebreide assortiment en de kwalitatieve service die Kramp zijn klanten biedt. Via de webshop
krijgen klanten toegang tot ruim 500.000 artikelen, waarvan er meer dan 200.000 op voorraad
liggen. Naast originele onderdelen levert Kramp
ook A-merken en eigen merken. Worden artikelen voor 18.30 uur besteld, dan heeft de klant
die vaak al de volgende dag voor 8.00 uur in huis.
Om die hoogstaande service te bieden, beschikt
Kramp in Europa over tien magazijnen, die samen
150.000 orderregels per dag afhandelen.

Groei vraagt uitgekiend netwerk
Een paar jaar geleden werd duidelijk dat de snelle
groei een aanpassing van het distributienetwerk

zou vragen om de hoogstaande service te blijven
garanderen. Daarom liet Kramp door studiebureau Groenewout een Europese netwerkstudie
uitvoeren. Zo werd in kaart gebracht welke artikelen op lokaal of Europees niveau moeten worden
aangehouden, welke serviceniveaus nodig zijn en
wat de belangrijkste bottlenecks zijn. Die studie
leidde tot een logistiek masterplan voor de volgende tien jaar.
Maarten Markerink: “In gevestigde markten
zoals de Benelux noteren we eerder een
stabiele groei, terwijl de vooruitzichten in
Oost-Europa zeer positief zijn. Daarnaast
proberen we nog meer vaste voet aan de
grond te krijgen in landen als Frankrijk, Italië
en Spanje. Binnen het plan hebben we reke-

ning gehouden met dat verschil in groeitempo en de rol die elk van de magazijnen
in het netwerk vervult. Gezien onze hoge
servicegraad en de groeiprognoses hebben
we besloten om niet met minder magazijnen te gaan werken. Wel hebben we bekeken welke inrichting wenselijk is om elk van
die magazijnen zijn functie optimaal te laten
vervullen.”
Binnen het masterplan vormt Varsseveld de
logistieke ruggengraat van de organisatie.
Nu al wordt meer dan een derde van het
totale volume in Varsseveld verwerkt. Op die
locatie liggen ook verreweg de meeste SKU’s
(stock keeping units). Niet alleen wordt de
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Benelux en een stuk van West-Duitsland
standaard vanuit dit dc beleverd, van hieruit
krijgen dealers in andere landen artikelen
die niet in het lokale dc op voorraad zijn.
M. Markerink: “Om onze sleutelrol in de toekomst naar behoren op te kunnen nemen,
wisten we dat er hier grondige veranderingen moesten plaatsvinden. Naast het
hoofdkantoor hadden we een magazijn
van 25.000m². De voorraad is er jaar na jaar
toegenomen en we kregen moeite om de
orders op piekmomenten efficiënt te verwerken. Met de verdere groei van het assortiment en de omzet zou dat er allesbehalve
op verbeteren. Bovendien willen we klanten
meer extra diensten bieden, zoals picking
op zaterdag om op maandagochtend uit te
leveren.”

Bewuste keuze voor
automatisering
Om de site in Varsseveld klaar te stomen
voor de toekomst, besliste Kramp naast het
oude magazijn een nieuw magazijn te bouwen dat de belangrijkste taken van het oude
magazijn zou overnemen.
Verschillende factoren hebben Kramp doen
besluiten het nieuwe magazijn te automatiseren. “Het was voor ons vooral belangrijk
om de loopafstanden van de orderpickers
minimaal te houden, aangezien we anders
de verwachte volumes in de piekperiodes
niet zouden kunnen verwerken. Op die
momenten mag er niet meer dan drie kwartier zitten tussen het binnenkomen en het
verlaten van een order uit het magazijn. Dat
sluit puur manuele oplossingen al uit”, stelt
Jan Willem Nijman. “Omdat we dealers de
mogelijkheid willen geven hun klanten tot
18.30 uur te laten bestellen en hen voor 8
uur beleverd te krijgen, krijgen we de orderregels ook vaak pas laat binnen.”
“We opereren bovendien in een regio waar
de beschikbare werkende bevolking steeds
kleiner wordt. Ook dat deed ons toch naar
automatisering neigen”, vult Maarten Markerink aan. “Momenteel werken hier onge-
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Maarten Markerink (rechts) en Jan Willem Nijman, respectievelijk logistic analyst en facility manager bij
Kramp: “Het was voor ons vooral belangrijk om de loopafstanden van de orderpickers minimaal te houden,
aangezien we anders de verwachte volumes in de piekperiodes niet zouden kunnen verwerken.”

veer 300FTE’s (full time equivalents). We willen graag het volume blijven verwerken met
de huidige poule logistieke medewerkers.
Meteen na het opmaken van het masterplan hebben we aan de overheid gevraagd
om het nieuwe magazijn een stuk hoger te
mogen bouwen dan de toegestane twaalf
meter, omdat we wisten dat die hoogte ons
zou belemmeren als we wilden automatiseren. Die goedkeuring hebben we gelukkig
tijdig gekregen.”

Van maximale opslagcapaciteit
naar hoge picksnelheid
Voor welk type automatisering Kramp zou
gaan, was vooraf geen uitgemaakte zaak. “In
het oude magazijn hadden we wel al zeven
jaar een shuttlesysteem staan met plaats
voor 8.000 bakken, dus we hebben wel ervaring met dit type magazijnautomatisering”,
aldus Jan Willem Nijman. “Maar we stonden
ook open voor andere types automatisering
als die onze eisen konden invullen.”
Kramp contacteerde enkele leveranciers met
de vraag naar een zeer flexibel systeem dat
in eerste instantie vooral voldoende opslag-

capaciteit kon bieden, maar – naarmate de
volumes groeien – een steeds snellere verwerking kon garanderen. “Dat bleek voor
veel systemen een pijnpunt. Een miniload,
bijvoorbeeld, legt vooral de nadruk op de
capaciteit, terwijl een shuttlesysteem in
eerste instantie op de snelheid focust. Wij
wensten een systeem dat de eerste jaren
vooral aan de eerste voorwaarde voldoet,
maar de tweede voorwaarde kan invullen
wanneer we daar behoefte aan krijgen. Concreet willen we tegen 2023 onze opslagcapaciteit verdubbelen, maar tegen dan zal de
pickoutput vier keer zo hoog liggen. In dat
opzicht was het nieuwe OSR Evo-shuttlesysteem van Knapp voor ons ideaal (zie kader).
Een klassiek OSR-shuttlesysteem had weliswaar ook aan onze eisen kunnen voldoen,
maar aangezien we in dat systeem per gang
en niveau een shuttle moesten hebben,
zou dat een overkill zijn qua aantal shuttles
en zou de initiële investering veel te hoog
liggen. Binnen het OSR Evo-systeem volstaat de helft aan shuttles en kunnen we er
gemakkelijk bijplaatsen of wegnemen. Ook
het toevoegen van gangen en werkstations
is vrij eenvoudig en kan onafhankelijk van
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het aantal shuttles gebeuren. Die schaalbaarheid sprak ons erg aan.”

Nieuw systeem op basis van
bestaande technologieën
Het OSR Evo-shuttlesysteem in het nieuwe
magazijn is 19 meter hoog geworden. Het
biedt maar liefst 134.000 bakkenlocaties op
40 niveaus. Ongeveer 120 shuttles in combinatie met een lift- en conveyorsysteem
zorgen voor de aan- en afvoer van bakken.
Het is mogelijk om nog eens zoveel bakkenlocaties te creëren door extra gangen bij te
bouwen. “We hebben ons systeem bewust
meteen al afgestemd op de piekmomenten,
aangezien een hoge efficiëntie vooral dan
belangrijk is”, zegt Maarten Markerink. “Toen
we de installatie kozen, moesten we het

pand nog bouwen. Daardoor kreeg Knapp
ook de kans om het meteen optimaal af te
stemmen op de installatie. Dat was zeker
een voordeel.”
Kramp was trouwens het eerste bedrijf dat
besloot om het OSR Evo-shuttlesysteem te
implementeren.
M. Markerink: “Aangezien we in ons oude
pand al ervaring hadden met shuttles van
een andere leverancier, wisten we goed wat
we wilden en wat niet. Ons oude shuttlesysteem heeft bijvoorbeeld een zeer gecompliceerde loop in het conveyorsysteem, waar
we veel opstartproblemen mee hebben
gehad. De sequencing via dat systeem duurt
ook relatief lang en is complex. Daarom hebben we Knapp expliciet gevraagd naar een

gereduceerd conveyorsysteem. Het OSR
Evo-shuttlesysteem was weliswaar nieuw,
maar aangezien het op bewezen technologieën steunt, wilden we het graag een kans
geven. Wel hebben we enkele andere shuttlesystemen van Knapp bezocht. De leverancier realiseerde eerder ook al een automatiseringsoplossing voor ons in Denemarken,
met onder meer een miniload en shuttlesysteem.”
Enkele technische issues – los van het
Knapp-shuttlesysteem an sich – hebben er
wel voor gezorgd dat het shuttlesysteem
later live is gegaan dan verwacht.
J.W. Nijman: “Zo is een super vlakke vloer
een noodzaak om een shuttlesysteem van
deze omvang te kunnen installeren, dus dat

EFFI C I Ë N T EN
ERGO N OM IS C H
LA DE N E N LO S S EN
DE B EST R E ACH TM T E L ES C O O PBA N DE N
EN POW ER FLE X TM G E M OTO RI S E E RDE
HAR M ONI CA R O LLE N BA N E N
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worden gerealiseerd. Naast deze orderpickzone heeft Kramp in het bestaande magazijn
ook nog een orderpickstraat voor fast movers
en een semiautomatisch orderpickgebied
met legbordstellingen. In alle ordergebieden
samen worden dagelijks ongeveer 45.000
orderlijnen per dag verwerkt.
Ook het shuttlesysteem in het oude magazijn
doet nog steeds dienst. Momenteel zetten we
het in om de klaargemaakte orderbakken in de
juiste volgorde aan de automatische stapelmachine aan te bieden, waarna de gemaakte
pallets automatisch worden gewikkeld”, legt
Jan Willem Nijman uit.

Parallelle implementatie met
Duitsland

Binnen het masterplan vormt Varsseveld de logistieke ruggengraat van de organisatie. Nu al wordt meer dan
een derde van het totale volume in Varsseveld verwerkt. Op die locatie liggen ook verreweg de meeste SKU’s
(stock keeping units).

vroeg de nodige aandacht. De eerste fundering was mislukt, waardoor we die opnieuw
hebben moeten doen. Verder hebben we tijdens het project een kolom moeten verplaatsen en ook de installatie van een lift om lege
bakken naar de pickstations te brengen en
volle af te voeren, had heel wat voeten in de
aarde.”
“Waar we achteraf bekeken wel blij mee zijn,
is dat we Knapp als integrator hebben aangesteld”, voegt Maarten Markerink toe. “Zo
hadden we slechts één aanspreekpunt als er
issues met welk onderdeel van het magazijn
dan ook waren. Daarnaast hebben we met
Knapp bewust voor een partij gekozen die
verstand heeft van software. Ook dat was een
les die we uit het verleden hebben meegenomen. Bij dit type projecten moet – zeker in het
begin – een operator over het systeem waken
om in te grijpen waar nodig. Bakken zonder
barcode, bakken met een scheve klep, het
komt allemaal voor. Als iemand zulke zaken
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In Duitsland heeft Kramp eveneens een
OSR shuttlesysteem in gebruik genomen.
“Daar hebben we wel gekozen voor het
klassieke OSR-shuttlesysteem, aangezien
de nadruk daar nu al ligt op een zeer hoge
snelheid (zie kader). Dat magazijn telt
intussen 26 orderpickstations. Dat project

tijdig kan spotten, kun je tijdrovende stilstanden voorkomen. Wat ik ook aanbeveel, is om
meteen al voldoende spare parts voor zo’n
gesofisticeerd systeem in huis te hebben.”

Acht orderpickstations op twee
niveaus
Voor een vlotte bevoorrading van het systeem zorgen operatoren op 30 uitpakstations
bij de goederenontvangst. Daar worden binnenkomende artikelen in grijze voorraadbakken overgeladen. Via het conveyorsysteem
worden die bakken vervolgens aan het OSR
Evo-shuttlesysteem aangeboden.
Vanuit het shuttlesysteem worden momenteel acht orderpickstations gevoed op twee
niveaus. Er is ruimte om het aantal tot 26 op
te drijven. In die orderpickzone worden vooral
de medium movers verzameld in rode bakken.
Naargelang de grootte van het order hanteert
Kramp twee formaten. Op de orderpickstations kunnen in totaal zo’n 2.400 picks per uur

Het OSR Evo-shuttlesysteem in het nieuwe
magazijn is 19 meter hoog geworden. Het biedt
maar liefst 134.000 bakkenlocaties op 40 niveaus.
Ongeveer 120 shuttles in combinatie met een liften conveyorsysteem zorgen voor de aan- en afvoer
van bakken.
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liep parallel met het onze, maar aangezien
wij meer technische issues hadden, was
de installatie in Duitsland een stuk eerder klaar dan die van ons. Dat maakt dat
zij eerder al de koppeling tussen het WCS
(warehouse control system) van Knapp en
ons warehouse management system hebben gemaakt. Die ervaring was uiteraard
mooi meegenomen, waardoor bij ons de
koppeling zeer vlot is verlopen”, zo luidt
het.

Ruimte voor optimalisering
Het OSR Evo-shuttlesysteem ging net
voor de zomervakantie live. Momenteel
zijn zo’n 80.000 bakken in de installatie
gevuld, wat nog ruim voldoende capaciteit geeft voor extra onderdelen. Bovendien kan elke bak via vakverdelers ook
nog eens in maximaal vier locaties worden
onderverdeeld om de beschikbare ruimte

optimaal te benutten. “Binnen dit systeem is het ook handig dat shuttles werk
van elkaar kunnen overnemen, aangezien
ze op hetzelfde niveau van gang kunnen
wisselen”, weet Jan Willem Nijman. “Weliswaar spreiden we toch nog steeds onze
voorraad om niet te veel op snelheid in
te boeten. Bij Knapp zijn ze trouwens nog
druk in de weer om de logica binnen het
systeem te optimaliseren.”

Momenteel zijn zo’n
80.000 bakken in de
installatie gevuld
M. Markerink: “Waar we nu ook werk van willen maken is om alle delen van het geheel
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– het WMS, het nieuwe en het oude shuttlesysteem, enzovoort – nog beter op elkaar af
te stemmen, zodat we komen tot één geoptimaliseerd concept. We merken nu bijvoorbeeld dat naarmate de output hoger wordt,
de verpakkingsafdeling zwaar wordt belast.
Ook daar is het plan om verder te automatiseren. Het najaar is voor ons traditioneel
een minder druk seizoen, dus het uitgelezen moment om zulke zaken te finetunen.”
“In dat kader voeren we nu ook softwaresimulaties uit om de impact van mogelijke beslissingen op de workload in het
magazijn na te gaan. Hoe reageert het
systeem bijvoorbeeld als we binnen een
bepaald tijdsslot plots 10.000 regels meer
moeten verwerken en waar komen de
bottlenecks?”, besluit Jan Willem Nijman.
TC
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verlagen van de operationele kosten
verhogen van uw klantenservice
herdenken van uw processen
verhogen van uw flexibiliteit
verhogen van de graad van automatisatie
bepalen van de optimale opslagtechnieken
creëren van de perfecte tracering
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