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INNOVATIEVE CUSTOMER
SERVICE VOOR EEN MAXIMALE BESCHIKBAARHEID
Optimale beschikbaarheid van alle systemen en korte reactietjden in geval van
service - dat zjn beslissende factoren om een complex logistiek systeem met succes
te kunnen aansturen. Digitalisering biedt hierbj uitgelezen kansen. SSI SCHÄFER
heeft hiervoor een breed serviceaanbod in huis. Dit waarborgt de capaciteiten van
uw installatie en maakt een integratie van ultramoderne technologieën mogeljk. Van
Augmented Support tot complete gegevensbescherming. Wj bieden meer als alleen
Customer Support! Dankzj ons Life Cycle Management en onze intelligente 4.0 services bent u zeker van een maximale beschikbaarheid van de intralogistieke systemen.

ssi-schaefer.com
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Bedrijfsmagazine

Een trefend voorbeeld hiervan is het nieuwe centrale magazijn van HARIBO. Als hoofdaannemer
hebben wij van SSI Schäfer dit gigantische project
binnen een mum van tijd met succes ontwikkeld
en opgeleverd. Meer informatie hierover vindt u
in onze titelstory vanaf pag. 10.

Beste lezer,
Klanten vragen meer dan ooit om digitale en individuele aanbiedingen, unieke merkervaringen
en korte levertijden. Hier komt de logistiek in het
spel. Deze is geen grondstof, maar een cruciaal
concurrentievoordeel op de sterk concurrerende
markten. Want logistiek biedt onze klanten het
kostbaarste product: tijd.
Als wereldmarktleider binnen zijn branche stelt als
SSI Schäfer zich de taak om intralogistieke processen sneller en eiciënter te laten verlopen. Daarbij
is het van belang dat kansen die digitalisering biedt
benut worden en om te zetten naar de wereld van
de bedrijfsinterne materiaalprocessen. De koppeling van de systemen in een geglobaliseerde
wereld ontsluit revolutionaire mogelijkheden om
de ultieme eisen van onze klanten te vervullen:
Permanente, betrouwbare en lexibele beschikbaarheid van producten via alle distributiekanalen –
in elke branche. In een nauwe samenwerking met
zijn klanten realiseert SSI Schäfer een groot aantal
innovatieve projecten die ervoor zorgen dat onze
klanten klaar zijn voor de toekomst.

Ook projectonafhankelijk nemen wij de uitdagingen van vandaag en morgen aan en geven
wij vorm aan de toekomst van de intralogistiek.
Toekomstonderwerpen, zoals kunstmatige intelligentie en robotics, motiveren ons als wereldwijde
innovatieve motor binnen de branche om met
hoge prioriteit proactief nieuwe oplossingen voor
onze klanten te onderzoeken.
Meer hierover en informatie uit de wereld die
intralogistiek heet, leest u in de nieuwe editie van
ons magazine. Wij hopen u enkele impulsen te
geven en wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Klaus Tersteegen
Member of Operational Management Board,
SSI Schäfer
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EEN WERELD
WAARVAN
WE ALLEEN
NOG MAAR
KUNNEN
DROMEN

Is kunstmatige intelligentie (KI) een modewoord of
steekt er meer achter? Wordt KI al toegepast of bevinden we ons in een voorfase? Markus Klug, Team
Leader Data Analysis & Simulation der SSI Schäfer IT
Solutions GmbH, geeft uitsluitsel in een interview.
Bovendien geeft hij een indruk van de plannen van
SSI Schäfer om zich steeds meer op de mogelijkheden van KI te gaan richten.
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SSI Schäfer Inside
Waarin onderscheiden klassieke IT-systemen zich van
moderne KI-systemen?
Klassieke IT-systemen zijn gebaseerd op regels en derhalve
statisch. Dat wil zeggen, we deiniëren functies en beslissingsschema’s, die de machine vervolgens omzetten in
de praktijk. Maar: Klanten verlangen meer. De meest
uiteenlopende taakstructuren die het resultaat zijn van
de afzetkanalen, zoals levering aan shops in combinatie
met E-Commerce, moeten lexibel, parallel en individueel
verlopen. Een eerste stap binnen dit proces vormen hierbij
algoritmes, die bijdragen aan een verbetering. Bij onze
klant Desigual maken we hiervan gebruik en passen
we de orderafhandeling herhaaldelijk aan voor
een eiciënter orderpick-proces. Desalniettemin: de momenteel binnen de IT
heersende logica beperkt ons te zeer.

probleemgericht, terwijl machines koppelingen maken en
ons antwoorden op vragen geven die wij wellicht niet eens
zouden hebben gesteld.

Wij van SSI Schäfer denken progressief: KI is een kernbegrip
voor ons geworden. De
bedrijfsinterne processen
moeten zich zelfstandig
en dynamisch kunnen
aanpassen aan de veranderende voorwaarden van de klant.
Hierbij onderzoekt
het objectieve IT-systeem Muster bijv. bij
bestelgedrag de
overwegingen, die
voor causaal denkende mensen verborgen
blijven. Deze verandering van paradigma’s
maakt het mogelijk om
processen dynamischer
en meer situatie gerelateerd
vorm te geven. Een voordeel:
verwachte klantorders worden
vóór ontvangst van een bestelling
gepickt, waardoor leveringen bij ontvangst van orders nog sneller worden afgehandeld. Het bestaande inzicht van klanten in
de gegevens moet optimaal worden benut.

Het begrip is niet nieuw, maar de relevantie ervan neemt
toe. Waarom raakt dit onderwerp juist nu in zwang?
In de negentiger jaren ontbraken nog de vereiste hoeveelheid gegevens, de rekenprestaties waren nog geringer
en het omslachtige leerproces niet omzetbaar voor onze
behoeften. Moderne hardware en High Performance van
de chips maken dit vandaag de dag wel mogelijk. Big Data
stelt ons voortaan in staan om systemen uit te rusten met
kunstmatige intelligentie en continu te laten doorleren.
Deep Learning, de hiërarchische aanpassing van neurale
netwerken voor het machinale leerproces, is inmiddels
volwassen. Uiteindelijk hebben we een betere en lexibele
route gekozen. Voortaan kunnen we de theorie in praktijk
brengen en de technologieën binnen onze dagelijkse werkzaamheden integreren. Permanente verdere ontwikkelingen
en verbeteringen zijn bepalend voor deze integratie en
verhogen onze KI-mogelijkheden immanent.

Wat is kunstmatige intelligentie? Wat is intelligentie? En
vanaf wanneer spreken we van een KI-systeem?
Onder KI verstaat men de poging om een computersysteem
een bepaalde mate van intelligentie bij te brengen. Over een
exacte inperking van het begrip “intelligentie” zijn ook de
deskundigen het niet eens. Een voorbeeld hiervan biedt
het neurale netwerk. Dat wil zeggen de IT-gerelateerde
imitatie van de cognitieve structuren om een over het algemeen niet bekend functioneel verband tussen ingevoerde
gegevens en resultaten te benaderen. Systemen analyseren
mogelijke samenhangen en benutten daardoor aanwezige
gegevens op een dermate objectieve wijze die voor mensen
ondenkbaar is. Eenvoudig gezegd: Mensen denken te zeer

Hoe ziet de toekomst eruit?
Overeenkomstig getrainde KI-systemen ondersteunen de
medewerkers in het magazijn. Op basis van slimme prognoses
doen zij aanbevelingen en verhogen daardoor de eiciëntie
van de processen. Prescriptive Maintenance bijvoorbeeld zal
een vroegtijdige inschatting van de (resterende) levensduur
van machines mogelijk maken: Problemen worden anticiperend in kaart gebracht, zodat er tijdig met onderhoud en
proactief met aangepaste magazijnprocessen kan worden
gereageerd, zonder dat dit merkbaar te koste gaat van de
magazijncapaciteit. Prescriptive Maintenance heeft als doel
de intelligentie op hard- en softwareniveau te combineren.

Welke efecten heeft dit op de intralogistieke oplossingen
van SSI Schäfer? Welke rol vervult KI binnen uw team?
Met de ontsluiting van onze IT- en softwarecompetenties
binnen SSI Schäfer IT Solutions GmbH hebben we voor ons
nieuwe onderwerp gerelateerde mogelijkheden gecreeerd. Binnenkort kunnen we KI-systemen bij klantprojecten
inzetten – ten minste op basis van historische gegevens.
In de toekomst zal dit als gevolg hebben dat we minder
programmeren en de systemen vaker zullen trainen. Groeiende projectmatige successen is het beoogde doel van
deze ontwikkeling. Desondanks mogen we de controle over
het systeem niet verliezen: Hoe ver gaan we binnen deze
ontwikkeling? Door middel van Fallback-strategieën moeten
we voorbereid blijven op onvoorziene veranderingen bij de
klant. Alleen dan kunnen we de permanente functionele
capaciteiten van zijn magazijn waarborgen.
Uiteindelijk willen we voor de klant een magazijnoplossing
realiseren die alleen door de hardware technisch begrensd
wordt. Flexibiliteit vormt het centrale element van de softwarematige ondersteuning, waarmee we ons op de behoeften
van de klanten kunnen instellen. Communicatie tussen Data
Science/simulatie en realisatie, die de verdere domeinkennis bevat, vormt een sleutel bij de implementatie van KI.
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KWETSBARE
PRODUCTEN
WAARVOOR
EEN FOUTPERCENTAGE VAN
NUL VEREIST IS

D

e intralogistieke randvoorwaarden voor ondernemingen uit de branches Healthcare & Cosmetics
zijn complex. Het betreft doorgaans kwetsbare producten, die compleet gedocumenteerd moeten worden.
Kenmerkend voor deze branche zijn bovendien zeer hoge
leverfrequenties en voor een deel extreem hoge omloopsnelheden, doordat de opslagcapaciteiten bij de ontvangers steeds verder afnemen en er vaker kleinere hoeveelheden besteld worden. Tegelijkertijd wordt een snelle
levering dikwijls binnen enkele uren verwacht. Aan consumentenzijde is sprake van zeer hoge kwaliteitseisen en
een nul-foutentolerantie.
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De eisen aan de intralogistiek zijn voor beide bereiken
even hoog. De individuele eisen aan de handling van de
producten vallen echter heel verschillend uit. Zo moet
voor de opslag en het picken van farmaceutische producten rekening worden gehouden met een groot aantal
richtlijnen. Dit heeft verreikende consequenties voor de
supply chain.
Een van de zwaartepunten ligt bij de traceerbaarheid
van producten waarvoor een recept vereist is. Enerzijds
moeten procesgegevens zorgvuldig worden opgevolgd.
Anderzijds zijn producten waarvoor een recept verplicht

Branche-check
Healthcare & Cosmetics

is in vele landen voorzien van een serienummer, waardoor
vervalsingen kunnen worden voorkomen. Dit betekent dat
de producten niet alleen als partij maar ook individueel moeten worden gepickt. Daarnaast bestaan er verschillen tussen medicijnen waarvoor wel en medicijnen waarvoor geen
recept verplicht is. Bovendien vormen speciale magazijnzones voor kruiden, verdovende middelen en gevaarlijke chemicaliën eveneens een voorwaarde, evenals de speciieke
behandeling van producten die dienen te worden gekoeld
en beschermd. Het valideren en certiiceren van afzonderlijke
logistieke deelzones vormt een basisvoorwaarde voor de
invoering van logistieke concepten binnen deze marktsector.

Het is geen uitzondering
dat binnen de logistiek
voor Healthcare &
Cosmetics in zeer korte
tijd tot wel 20.000 artikelen worden gepickt.

Voor cosmetica daarentegen speelt een zorgvuldige handling
een wezenlijke rol. Dergelijke producten zijn niet alleen zeer
kwetsbaar, maar ook kostbaar. De kwaliteit van de verpakkingen, die onberispelijk dient te zijn, vormt dan ook een centrale eis aan de logistieke keten. Een verdere uitdaging vormt
de integratie van het Omni-Channel-Management binnen het
materiaalproces inclusief een compleet retourmanagement.
Om deze taak aan te kunnen spelen vooral A-frames, goederen-naar-persoon-systemen alsmede verzendbuferoplossingen en handling-systemen een centrale rol. Daarnaast zorgen
shuttle-systemen voor een eiciënte omzetting van de hoge
eisen. Niet op de laatste plaats zijn softwarematige oplossingen voor een intelligente aansturing van alle handmatige,
gedeeltelijk en volledig geautomatiseerde systemen alsmede
voor de integratie van Value Added Services onontbeerlijk.
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NIEUW THUIS
VOOR BEREN
SSI Schäfer ontwikkelde voor HARIBO een centraal magazijn dat de
bijzondere eisen van de wereldwijd bekende fabrikant van snoepgoed
volledig dekt en tegelijkertijd het pad efent voor toekomstige groei.
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Titelverhaal

EEN BESLUIT
DAT GOUD
WAARD IS
Wie kent die lekkernijen niet: Goudberen, sprotten drop, Happy Cola.
Maar voordat we kunnen genieten,
moeten er talloze processtappen
worden doorlopen – van de selectie
van de ingrediënten, de productie,
de verkoop en logistiek tot en met de
levering aan de winkels en daarmee
aan de consument. Een intelligente
magazijnlogistiek met een permanente en betrouwbare productbeschikbaarheid, die voor de consument
ongemerkt op de achtergrond plaatsvindt. Deze draagt, naast smaak en
kwaliteit van de producten, bij aan
het succes van HARIBO.
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N

a bijna 100 jaar in Bonn te zijn gevestigd, verhuist de centrale
vestiging van HARIBO naar de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. In
2018 wordt hier een nieuwe, extra productielocatie geopend. Het
betreft het tot dusver grootste individuele project in de geschiedenis van
de onderneming, alleen al het productieoppervlak is zo groot als zeven
voetbalvelden.
Het doel: Minimaliseren van kosten en interfaces
In Duitsland ontstaan in het “Innovationspark Rheinland” op een oppervlak van 27 hectare kantoorgebouwen, productiestraten, verpakkingszones en een centraal logistiek magazijn. Hoofdaannemer voor bouw en
logistiek van het nieuwe magazijn op het groene perceel is SSI Schäfer.
Hoge redundantie dankzij uit twee verdiepingen bestaand magazijn
Doordat alle materiaalstromen over twee verdiepingen gespiegeld
plaatsvinden en zowel op de begane grond als op de bovenverdieping
identiek verlopen, proiteert HARIBO van een hoge redundantie van het
magazijn.
100% volgordebepaling in goederenuitgang
Door middel van een goederenuitgangsbufer op meer niveaus worden
de pallets via verschillende buferstations in een optimale volgorde voor
levering gereedgezet. Hierdoor wordt een grote winst op het gebied van
eiciëntie behaald in de verzending dankzij verbeteringen in de transportvorming – klantspeciiek, transportspeciiek, dagspeciiek.
Softwarematige ondersteuning op maat
In het nieuwe magazijn worden talloze functionaliteiten van het uitgebreide Warehouse Management Software (WMS) en de logistieke software WAMAS® van SSI Schäfer toegepast – aangevuld met speciaal voor
HARIBO ontwikkelde individuele procesuitbreidingen. WAMAS verbindt
alle intralogistieke componenten tot één intelligent systeem. De software beheert en stuurt alle binnen de intralogistiek geïntegreerde processen bij HARIBO – van de eiciënte en lexibele orderafwerking en de
productbewegings- en ressource-verbeteringen tot en met de beschikbaarstelling en analyse van logistieke parameters.

ALLES OP EEN RIJTJE
Opstellen concept, simulatie en uitvoeringsplanning

Sleutelklare bouw
Automatisch hoogbouwstellingmagazijn met
92.800 palletposities
22 stellingbedieningsapparaten van het type Exyz
Inslagdoorvoercapaciteit: 645 pallets/uur
Ca. 2,6 km transportbaantechniek inclusief
2 elektronische vloerbaancircuits
Een voetbrug verbindt het centrale magazijn
met de productiezone
WAMAS® Lighthouse: visualisatie, bewaking en
optimalisatie van de productiviteit
De logistieke software WAMAS® is aangevuld met
individuele procesmatige uitbreidingen
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Titelverhaal
Video:
“Het moderne
distributiecentrum in actie”

“De uitdaging van dit project was
om deze gigantische grote installatie
binnen het relatief korte bouwbestek
van minder dan twee jaar sleutelklaar
aan HARIBO over te kunnen dragen.
Door de enthousiaste inzet van onze
medewerkers zijn we erin geslaagd
om de installatie exact eind mei 2017
live te laten gaan.”
Martin Keller,
Projectmanager bij SSI Schäfer
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“SSI SCHÄFER
HEEFT ONZE
DROOM
VERVULD”
Stefan Sorce,
Head of Global Logistics
bij HARIBO

3 vragen aan
Stefan Sorce,
Head of Global
Logistics bij
HARIBO

HARIBO heeft gekozen voor SSI Schäfer als hoofdaannemer: was deze
zet een bewuste eis? Welke voordelen brengt een complete projectverzorging door één partij met zich mee?
De keuze voor één hoofdaannemer voor materiaalstromen, software en
gebouw was een heldere eis van onze kant. Wij wilden dit gigantische
project zo eenvoudig mogelijk vormgeven met zo weinig mogelijk interfaces. SSI Schäfer heeft dit voortrefelijk opgelost. Voor de realisatie van een
centraal magazijn hebben we ons vooral door kosten- en eiciëntieoverwegingen laten leiden. Bundelingsefecten zorgden hierbij voor duurzame
procesverbeteringen.
Op welke wijze kon SSI Schäfer u als partner bij dit grootschalige
project ondersteunen? Wat heeft u hierbij overtuigd?
Met de prestaties van SSI Schäfer zijn we tot dusver meer dan tevreden.
Zij hebben onze droom waargemaakt. Exact zo hadden we ons de ontwikkeling voorgesteld, van de grove planning tot aan de oplevering van
het project. Ook vanuit de bedrijfsilosoie bekeken en gelet op de wijze
waarop uitdagingen worden aangegaan, lijken SSI Schäfer en HARIBO –
beide familiebedrijven – sterk op elkaar. Bij alle eisen die gesteld werden
aan de capaciteit van de installatie was er steeds sprake van een goed
chemie tussen de betrokken partijen.
Hoe zijn uw toekomstplannen eruit? Wordt de samenwerking verder
uitgebreid?
Wij hebben inmiddels verdere concrete plannen voor de toekomst. Zo
zouden we het complete project nog een keer kunnen spiegelen. En ook
wat de conceptualisering van andere logistieke locaties, bijv. in de VS of in
Groot-Brittannië betreft, is SSI Schäfer onze voorkeurspartner bij het creeren van vergelijkbare logistieke structuren. De keuze voor een mondiaal
handelende logistieke partner zoals SSI Schäfer is daarbij een gouden zet.
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Best Practice Industry

JEWELRY TELEVISION®:
OMNI-CHANNEL PAR EXCELLENCE
De vraag van klanten naar een permanente beschikbaarheid van goederen
en een snelle levering hebben ervoor gezorgd dat de detailhandel de afgelopen jaar een stormachtige groei heeft doorgemaakt. Juist wanneer dealers
met één magazijn een omni-channel-strategie volgen, neemt de complexiteit
van de logistieke processen toe. Zo bereikte ook Jewelry Television® (JTV),
een van de grootste multi-channel-detailhandels in de VS, zijn grenzen.
SSI Schäfer nam deze uitdaging aan en realiseerde een innovatief distributiecentrum inclusief een geavanceerd retourenmanagement.
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Best practice: Retail & Wholesale
Op basis van een wereldwijde projectmatige expertise en
een jarenlange branche-ervaring ontwikkelde SSI Schäfer
een concept op maat. Eerst analyseerde de specialist op het
gebied van intralogistiek de actuele situatie, toont vervolgens
potentiële verbeteringen en ontwikkelde ten slotte een materiaalstroommodel inclusief de integratie van software. Het hart
van het magazijncomplex wordt gevormd door een ultradynamisch magazijn voor kleine delen met 16 uit twee verdiepingen
bestaande SSI Schäfer Carrousel Systemen (SCS) en vier orderverzamelstations volgens het principe goederen-naar-persoon
op basis van het informatiesysteem Pick by Light. De logistieke
software WAMAS® van SSI Schäfer stuurt alle processen aan. Als
perfect op elkaar afgestemde combinatie maakt de logistieke
oplossing een realtime orderuitvoering mogelijk, waarbij de
doorvoercapaciteit aanzienlijk wordt vergroot en de capaciteiten optimaal benut worden.
Een eiciënt retourenmanagement is binnen E-Commerce
essentieel om de steeds kleiner wordende maar tegelijk steeds
frequentere klantbestellingen eiciënt te kunnen afhandelen. Bij
JTV zijn magazijn en distributiecentrum direct op elkaar aangesloten. Geretourneerde producten kunnen sneller geregistreerd
en binnen een minimaal tijdsbestek aan nieuwe orders worden
toegewezen. Tegelijkertijd garandeert de logistieke software
voor de klant een permanente transparantie in het bestel- en
leverproces en intensiveert deze de eersteklas klantenservice
van JTV. Als gevolg hiervan biedt de voor JTV ontwikkelde
oplossing een ideaal platform voor een complete uitvoering
van de Omni-Channel-strategie. Deze is met het oog op toekomstige groei bovendien lexibel aan te passen.

T

rendsetters, liefhebbers van juwelen en privéverzamelaars behoren tot het klantenbestand van
JTV: Met een 24/7-televisieprogramma bereikt het
inkoopnetwerk meer dan 80 miljoen Amerikaanse huishoudens. Daarnaast biedt JTV.com de meest uitgebreide
educatieve bibliotheek voor edelstenen en sieraden op
internet aan en is het tegelijkertijd de op twee na grootste
Amerikaanse online handelaar in sieraden. Het zijn steeds
kleinere eenheden met een hoge omloopsnelheid en
complexiteit die bepalend zijn voor de E-Commerce van
de dealer – het zal dan ook geen verbazing wekken dat
ook de logistiek moet meegroeien.

“Dankzij Waveless Picking zijn wij
nu nog krachtiger. Wij overwegen
inmiddels het SSI Schäfer systeem
te dupliceren, aangezien we een
verdere groei van bestellingen en
een groter portfolio verwachten.”
Steve Walsh,
Senior Vice President of
Global Operations bij JTV

Als trendsetter binnen de branche moet JTV constant
nieuwe, innovatieve producten en diensten aanbieden om
tegemoet te komen aan de groeiende eisen van klanten.
De 24-uurs communicatie met de klant via verschillende
kanalen stelt de onderneming voor een gigantische
ruimtelijk probleem – in combinatie met bedrijfsinterne
processen die verbetering behoeven. De groeiprognoses
voor de markt vergrootten de noodzaak tot een nieuwe
logistieke oplossing.
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Best practice

KLEINE DELEN SNEL
BINNEN HANDBEREIK
DANKZIJ DE
MAGAZIJNLIFT

B

ij een conventionele opslag van kleine delen in
legbordstellingen wordt dikwijls veel ruimte verspild. Zo ligt de vulgraad van de ingezette bakken
gemiddeld onder 50 %. Bovendien wordt het oppervlak
van een stellingmagazijn vaak niet optimaal benut, doordat de toewijzing van materialen aan bakken niet gestandaardiseerd is. Het gevolg: verloren magazijnruimte. De
magazijnlift LOGIMAT® van SSI Schäfer vormt een in elk
opzicht uitermate eiciënte oplossing. Deze kan als autonoom systeem of als module binnen geautomatiseerde
toepassingen worden geïntegreerd.
Optimale benutting van oppervlak door lexibiliteit
“Een magazijnlift kan worden vergeleken met een grote
schuiladenkasten met twee tableaurijen – één voor en
één achter. Tussen de beide rijen bevindt zich een liftsysteem, dat de afzonderlijke tableaus naar buiten trekt en
naar de betrefende positie van de bedieningsopening
toe beweegt”, aldus Felix Lütkebomk, projectverkoop
dynamische systemen bij SSI Schäfer. Met acht verschillende modelbreedten en twee dieptes alsmede tot wel
24 m vrij selecteerbare hoogte kan de LOGIMAT aan
elke bouwsituatie worden aangepast. Voor een maximale benutting van tableauoppervlak en -hoogte heeft
SSI Schäfer de bakkenserie LMB ontwikkeld met schotten
als indelingsaccessoire op een tableaudiepte van 800 mm
geoptimaliseerd. Een nog grotere lexibiliteit bij de indeling van een magazijn voor diverse artikelgrootten of de
opslag van kleine aantallen kan met sleulijsten binnen de
tableaus worden gerealiseerd.

Vergeleken met statische magazijnoplossingen neemt de LOGIMAT tot 90 % minder
plaats in en worden de routetijden van de
operator met meer dan 70 % gereduceerd.

Schaalbaar goederen-naar-persoon-picken
De magazijnlift is standaard uitgerust met een PLC besturing, die via een interface op het IT-systeem van de klant
kan worden aangesloten. De geïntegreerde orderverzamelsoftware verbetert de volgorde van de individuele
orderposities zodanig dat de medewerker nagenoeg
perfect afgestemd en zo mogelijk zonder wachttijden via
meerdere LOGIMAT liften wordt genavigeerd.
Onbegrensde inbouwmogelijkheden
Of het nu gaat om gescheiden vul- en afnamegangen,
in de kelder via twee verdiepingen, als dakopening, verzonken in de vloer of aan de buitengevel van een magazijngebouw – de LOGIMAT past zich door zijn compacte
uitvoering aan elke plaatselijke situatie aan.
Conclusie: klaar voor de toekomst en eiciënt
Het dynamische en schaalbare systeem kan exact op
individuele eisen van klanten worden afgestemd en staat
garant voor ergonomische en veilige magazijnprocessen.
Daarbij komt dat SSI Schäfer alles uit één hand levert:
van de hardware en de software tot en het compleet
uitgewerkte after-sales-concept.
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Logistiek lexicon

LOGISTIEK LEXICON:
MAATWERK-VERPAKKINGEN

V

oor een handmatige handling van componenten
als bulkgoederen worden binnen de intralogistiek meestal zogenaamde kleinmateriaalbakken
gebruikt – d.w.z. bakken in verschillende (of genormaliseerde) afmetingen en vormen. Er bestaan echter ook
voorwaarden waarbij speciale bakken noodzakelijk
zijn: Bijvoorbeeld wanneer de opgeslagen of getransporteerde delen exact op een positie moeten worden
vastgezet. In dergelijke gevallen worden maatwerk-verpakkingen toegepast. Door hun exact passende vormgeving, inzetstukken of vakken, garanderen ze een veilige
omgang met kwetsbare delen.

robots is de grootst mogelijke zorgvuldigheid geboden.
Het te verwijderen deel moet zo nauwkeurig mogelijk op
de door de machine verwachte positie liggen, aangezien
de machine hierbij minder lexibel te werk gaat dan een
mensenhand. Juist bij zeer grote systeemprestaties is een
zo gering mogelijke tolerantie onontbeerlijk. Bovendien
is het zaak dat alle basisparameters worden gevolgd om
een foutvrij proces te waarborgen.
Om de juiste maatwerk-verpakking te bepalen worden
de eisen afgestemd per individueel geval en wordt elke
oplossing individueel aangepast. Hierbij speelt vooral
een deskundige advisering een cruciale rol.

Om beschadigingen te voorkomen kunnen met name
breukgevoelige of gelakte producten dikwijls uitsluitend
in speciale maatwerk-verpakkingen worden vervoerd. Er
bestaan talloze mogelijkheden om dit doel te bereiken.
In principe wordt onderscheiden naar QX-bakken, werkstukbakken en inzetstukken. Een bijzonderheid vormen
Cut & Weld-oplossingen, waarbij door het scheiden en
weer verbinden van standaardbakken individuele, speciale maten kunnen worden gerealiseerd.
Behalve de bescherming van kwetsbare producten en het
voorkomen van schade als gevolg van opslag en transport,
zijn maatwerk-verpakkingen om nog een reden praktisch:
voor automatische handling. Tijdens het picken door

Cut & Weld-oplossing:
Door het scheiden en opnieuw
verbinden van standaardbakken
worden individuele, speciieke
maten gerealiseerd.
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Global Markets

VAN ‘STELLING-SURFING’ EN
DE NOORSE E-COM-BOOM
De online handel groeit in Europa bliksemsnel. De bereidheid van de consumenten om hun inkopen via internet
te doen, is hoog. Het afgelopen jaar
is de internethandel vergeleken met
het vorige jaar met 15 % gestegen tot
530 miljard EUR – dit bij een marktpotentieel van ca. 500 miljoen Europeanen.
En onderzoek* toont aan: De trend van
kopen en verkopen via online platforms
blijft alleen maar stijgen.

E

lectronic
Commerce, kortweg
E-Commerce
genoemd, verandert de eisen aan de handel in de
verschillende marktsectoren bijna dagelijks. Het
aantal ondernemingen dat de producten en diensten
van verschillende branches op internet aanbiedt, stijgt
gestaag. Ondernemingen willen online zichtbaar en snel
bereikbaar zijn. Doel is om de aanwezigheid op de markt
uit te breiden op nationaal niveau en om economische
activiteiten te vergroten. Op mondiaal niveau hebben
landen en regio’s zich op het gebied van E-Commerce
uiteenlopende ontwikkeld.
In Europa nemen de regio’s noord en oost een grote rol
op het gebied van E-Commerce in. Hier moeten we echter
diferentiëren. Trendsetter Noord-Europa maakt – bij een
internetgebruikerspercentage van 93 % – bijna een tiende
uit van de Europese markt in E-Commerce, ondanks een
laag bevolkingspercentage (4 %). Hierbij wordt vooral
via mobiele eindapparaten online ingekocht. Dit ligt
anders in Oost-Europa: Momenteel wordt hier slechts
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in totaal 6 % van de markt in E-Commerce omgezet. Dit
zou volgens onderzoek te verklaren zijn door het geringe
gebruik van internet in Oekraïne van minder dan 50 %.
De enorme groeicijfers benadrukken echter de betekenis
van de Oosteuropese markt. Binnen het afgelopen jaar
is de E-Com-markt hier met een derde – en daarmee op
Europees niveau het sterkst – gestegen.
Denemarken is het sterkste land op het gebied van elektronische handel en zet jaarlijks ca. 16 miljard EUR om.
Noorwegen heeft – ook door een landelijke internetactiviteit van 100 % - het grootste potentieel in de online
handel. Hier kan link uit worden geput. Met name de
export heeft economisch succes: Bijna een derde van alle
Noorse ondernemingen verkoopt online, maar slecht 5 %
van alle klanten is afkomstig uit de Europese Unie. Van
alle producten bestaat er onder de Europese bevolking
de meeste vraag naar kleding en sportartikelen alsmede
elektronische apparaten en inanciële dienstverlening.

* European Ecommerce Report 2017; Russian online retail market, 2016 Results; ICT usage in enterprises
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics)

Logistiklexikon

Eisen van klanten, zoals Next-Day-Delivery, vragen enorm veel van bedrijven.

Nieuwe bedrijfsmodellen, hieruit resulterende banen en
de intensieve interactie met klanten dragen zowel kansen als risico’s voor ondernemingen in zich. De klanten
verwachten tegenwoordig dat hun product al de volgende dag geleverd wordt. Dit stelt de aanbieder voor
grote logistieke uitdagingen. Zowel de opslag van grote
voorraden als de directe sortering en tijdige verzending
na ontvangst van de bestellingen worden realiseerbaar
in de vorm van geautomatiseerde logistieke oplossingen. Wie zijn logistieke knowhow optimaliseert, garandeert daardoor klanttevredenheid. Deze vormt daarmee
de grootste missie van onze onderneming: De vraag van
klanten door middel van logistieke processen en producten zo eiciënt mogelijk vormgeven.

“Op grond van het groeiende aantal E-Commercebestellingen op de Russische markt neemt ook de
druk binnen de magazijnlogistiek van ondernemingen
toe. Wij weten dat bestaande magazijnen en logistieke centra niet altijd bestand zijn tegen deze druk.
Daarom moeten de bedrijven zich voor de groeiende
online handel openstellen door nieuwe magazijnen
te bouwen en reeds aanwezige intralogistiek te
optimaliseren.”

Andrey Belinskiy,
Directeur SSI Schäfer Russland
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EFFICIËNT
SAMENWERKEN:
SAMENWERKING
TUSSEN MENS
EN ROBOT
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Video: “LET‘S TALK
forum met experts,
robotica en FTS”

D

Trends en ontwikkelingen

e digitale transformatie wijst aan robotica en
automatisering sleutelrollen toe. De samenwerking tussen mens en robot (MRK) is hierbij van
doorslaggevende betekenis: Mensen en machines
werken niet alleen meer naast elkaar maar voortaan
actief met elkaar. In tegenstelling tot wat vaak beweerd
wordt, namelijk dat automatisering mensen op de lange
duur vervangt, ondersteunen robots mensen juist bij
monotone en belastende werkhandelingen. Met name
ergonomisch ongunstige en extreem zware handelingen worden door machines eiciënt uitgevoerd en
dragen daardoor positief bij aan de gezondheid van de
medewerkers.

Het bovenliggende doel is uiteraard het uitsluiten van
het risico van letsel bij medewerkers. Om aan deze
voorwaarde te kunnen voldoen is een uitgebreide en
zorgvuldige bewegingsprognose noodzakelijk. Doorslaggevend zijn hierbij met name de berekening van
waarschijnlijke bewegingsprocessen van de mens en
een exacte registratie van de actieradius, alsook het
betrouwbaar herkennen van veiligheidskritieke bewegingen en handelingen. Binnen de samenwerking tussen mens en robot geldt de mens op het gebied van
veiligheid altijd nog als grootste risicofactor. Robots
moeten daarom in staat zijn om intenties af te leiden uit
de bewegingen die mensen uitvoeren.

Voor bepaalde werkprocessen zijn geautomatiseerde
oplossingen economischer dan de inzet van mensen.
Maar productie- en logistieke installaties zullen ook
in de toekomst niet zonder mensen kunnen: Mens en
machine worden belangrijke, onvervangbare partners.
Zij werken in netwerken samen en communiceren met
elkaar. De mens fungeert daarbij als leidende en aansturende instantie. Uiteindelijk blijft elk geautomatiseerde
systeem een mens-machinesysteem. Want hoe geavanceerder een systeem is, des te belangrijker wordt de
mens als controlerende en regulerende instantie.

Behalve de veiligheidsaspecten spelen ook vragen op
het gebied van communicatie en gegevensuitwisselingen een belangrijke rol. Het accent ligt hierbij op een zo
eenvoudig mogelijke integratie en bedienbaarheid van
de robotsystemen, alsmede de mogelijkheid om deze
door eigen personeel te kunnen laten programmeren
en onderhouden.

Terwijl machines en robots door hun onovertrofen precisie, snelheid, procesveiligheid en uithoudingsvermogen
scoren, beschikt de mens over unieke eigenschappen
die ook niet in de toekomst kunnen worden geïmiteerd.
Hiertoe behoren bijvoorbeeld kennis, ijngevoeligheid,
lexibiliteit, een complete begripsvorming en met name
het vermogen om zich een oordeel te vormen.
Het samenspel tussen mens en techniek op het gebied
van productie en logistiek wint binnen de context van
industrie 4.0 steeds meer aan betekenis. Want machinale
componenten handelen binnen het complete productieproces steeds meer in externe en internationale netwerken en sturen zichzelf voor een deel zelf aan. Vooral
ondernemingen die actief zijn in de autoproductie hebben op dit ontwikkelniveau alsmede door de inzet van
stationaire robots en onbemande transportsystemen
(FTS) al grote stappen gezet. Ook binnen de intralogistiek is een duidelijke trend zichtbaar in voortschrijdende
automatisering, en het gebruik van robotica zal op korte
termijn al vergelijkbare vormen aannemen als in de
auto-industrie het geval is.
De uitdagingen aan de samenwerking tussen mens
en machine liggen met name in de veiligheidsvoorwaarden bij het gezamenlijk werken op één locatie.

De toegepaste MRK, d.w.z. samenwerking tussen mens
en machine zonder beschermingsbufer, staat nog in zijn
kinderschoenen maar zal zonder twijfel het bepalende
onderwerp zijn voor de productie- en logistieke installaties van de toekomst. Op basis van een consequente
verdere ontwikkeling van een efectieve MRK kan een
enorm potentieel voor de industrie en logistiek worden
gecreëerd.

“Een samengaan van cyberfysieke componenten, zoals
sensoren en robots, rekening
houdend met de klant- en
proceseisen, vormt een van de
sleutels bij de implementatie
van MRK-toepassingen binnen
de industrie en logistiek.”
Prof. Klaus-Dieter Thoben,
leidinggevende van het BIBA – Bremer
Institut für Produktion und Logistik
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Product View

INTELLIGENTE
BAKKEN VOOR
REYHER
De kleinste bottleneck bij materialen, een ontbrekende schroef, kan een montageproces al tot stilstand
brengen. Daarom heeft bij F. REYHER Nchfg. GmbH &
Co. KG, een van de toonaangevende handelsondernemingen voor verbindingselementen en bevestigingstechniek binnen Europa, een veilige en betrouwbare
materiaalvoorziening met ROM – REYHER Order
Management de hoogste prioriteit.
Een kernelement en tegelijk centrale uitdaging zijn bij
REYHER de voor dit concept benodigde bakken. Hoe
ontwikkelt men de optimale Kanban-bak, die voldoet
aan de speciieke eisen aan barcodes alsook de RFIDtags en die garant staat voor de gewenste producten proceskwaliteit? In samenspraak met jarenlange
partner SSI Schäfer heeft REYHER deze vraag met
succes beantwoord in de vorm van de Kanban-bak
ROM | LTB. De nieuwe ontwikkeling mag er wezen:
Een door praktijkervaringen beïnvloede en geavanceerde bak, die kan worden ingezet in alle fasen van
het productie- en logistieke proces, waar materiaalaanvullingen met Kanban-systemen worden aangestuurd.
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EEN OPLOSSING VAN SSI SCHÄFER
Het omzetten van de open magazijnbakken naar
transportbakken met slechts één handgreep
Schuifmechanisme voor schuin geplaatste
stellingsystemen, een optimaal gebruik van
de opslagplaatsen in de stelling
Transparante etiketopeningen beschermen tegen
vuil, uitvallen of beschadiging van het etiket
Voorraadoptimalisatie met een
tot 28 % verhoogd vulvolume
Ergonomische grepen
Ideale lastopname door verstevigde
bakbodem en ribstructuur
Afgeronde inwendige bakbodem vergemakkelijkt
het verwijderen van kleine delen
Openingen voor geautomatiseerd grijpen
van de bak

Columns

GOED VOORBEREID
OP DE TOEKOMST
Het einde voor routetrein?
Elmar Issing,
Vice President Robotics &
Innovations bij SSI Schäfer

D

e toenemende markttransparantie als gevolg van de digitalisering en globalisering zorgt
voor nieuwe eisen aan ondernemingen. Zoals u zeker zult weten, vormen
de individualisering van de producten en de steeds korter wordende levenscycli slechts twee van een reeks
aspecten die met name uitdagingen
stellen aan de productielogistiek van
de ondernemingen: In plaats van handelingsgerelateerde montage- en productieprocessen zal er in de toekomst
op productie- en montage-eilanden
worden geproduceerd. Deze moeten
binnen het spanningsveld van kosten
en proceseiciëntie exact in de juiste
volgorde worden voorzien van zeer uiteenlopende materialen. Dit vergt een
hoge mate van lexibiliteit in het geval
van kwalitatieve of kwantitatieve veranderingen. Snellere reactietijden bij
spontane, ongeplande omzettingen
of veranderende werkhandelingen zijn
derhalve vereist.
Flexibilisering van de productielogistiek door middel van routetreinen?
Om de klassieke productievoorziening
met vorkheftrucks verder te optimaliseren worden bedrijfsinterne transporten steeds verder geautomatiseerd
door routetreinen. Het resultaat: een
intelligente oplossing, waarbij het
aantal ongevallen afneemt en de ergonomie verbeterd wordt. In productieomgevingen voor producten met

een lage mate van maatwerk vormt
de routetreinen met al zijn voordelen
zonder meer een zinvol logistiek concept. Daarvan zijn we overtuigd. Maar
kan de routetrein ook voldoen aan de
eisen die maatwerk stelt? Of zal er op
korte termijn een einde komen aan de
routetreinen?
De toenemende maatwerkproductie
vereist een kleinschalige, dynamische
en lexibele levering aan bevoorradingspunten binnen steeds kortere
periodes. Naar onze mening kan het
Milk-run-System deze snelle en precieze ad hoc-voorziening op grond van
een bepaalde traagheid en het cyclische routeschema niet waarborgen.
Volautomatische aansturing van
aanvullingen met onbemande transportsystemen (AGV)
Wij van SSI Schäfer zijn de mening toegedaan dat de inzet van AGV’s in combinatie met volautomatische identiicatie- en oproepsystemen (eKanban)
de situatieve en niet planbaar, noodzakelijke reactiesnelheid binnen de productievoorziening mogelijk maakt. Om
die reden hebben we, samen met onze
samenwerkingspartner IDENTYTEC,
de beschreven elementen binnen één
oplossing samengebracht: De behoeftebepaling en daaropvolgende melding aan een bovenliggende server
vindt betrouwbaar en volautomatisch
plaats via een softwaregerelateerd eKanban-systeem. De bestelling van het
oproepsysteem initieert een handmatige of volautomatische uitslag van de
materialen alsmede daaropvolgende
exacte gereedstelling van de benodigde hoeveelheid in de supermarkt.

Afhankelijk van de prioritering transporteren de zelfstandig navigerende AGV’s
de in de supermarkt reeds geprefabriceerde transporteenheden. Daarna
geven ze deze in afzonderlijke bakken
verdeelde aanvuleenheden volautomatisch en doelgericht via een heinstallatie direct door aan de individuele gang
van de productiestelling.
In tegenstelling tot kostbare handmatige
oplossingen of starre routetreinenf, kan
de aanvoer van aanvullingsmaterialen
in montage- en productieomgevingen
met een hoog maatwerkniveau met een
hoge reactiesnelheid ook bij storingen
en vereiste aanpassingen naar behoefte, parallel en met een hoge zorgvuldigheid en lexibiliteit plaatsvinden.
Deze indrukwekkende dynamisering
van het aanvullingsproces garandeert
bovendien een signiicante besparing
van het benodigde oppervlak, dankzij
een vermindering van beschikbaarheidsvolumes op de gebruikslocatie.
Productielogistiek 4.0 – is voor partijgrootte 1 een transportgrootte 1 nodig?
Het door ons ontwikkelde concept stelt
inherente nieuwe normen voor het aanvullings- en gereedstellingsproces. In
de toekomst zal de markt echter een
verdere ontwikkeling op het gebied van
kleinschaligheid en dynamisering van
het gereedstellingsproces vereisen. Bij
SSI Schäfer zijn we ons hiervan bewust
en bieden we reeds concepten om de
eis van “partijgrootte 1” met Mini-FTS en
“transportgrootte 1” te kunnen dekken.

25

Korte berichten
LOGISTICA17: INTERNATIONALE BESLUITVORMERS ONTMOETEN
ELKAAR BIJ HET BAANBREKENDE FORUM VAN EXPERTS
Graz, Oostenrijk. Op een van ‘s werelds grootste inhouse events binnen de branche opende
SSI Schäfer van 27 t/m 29 september zijn deuren
in het technologiecentrum in Graz. Het motto van
de Logistica luidde dit jaar: “Future-proof logistics
solutions – challenges welcome”. Gerenommeerde
besluitvormers uit de internationale economie en
wetenschap discussieerden over de toekomst van
de intralogistiek, bespraken actuele uitdagingen
alsmede oplossingen en konden bovendien in de
nieuwe showroom live kennis maken met de systemen van SSI Schäfer. 202 deelnemers van 106
ondernemingen uit 38 landen wereldwijd namen
deel aan het bekende forum van deskundigen –
een nieuw bezoekersrecord.
Digitale transformatie, snelheid, intelligente software, een maximale beschikbaarheid van producten, toekomstbestendige automatiseringsoplossingen en lexibele Omni-Channel-oplossingen –
het zijn slechts enkele van de eisen die klanten
aan bedrijfsinterne materiaalstroomprocessen en
daarmee aan SSI Schäfer stellen. Als wereldwijde
marktleider en innovatieve motor binnen de intralogistiek, die door zijn productieniveau en 1.000
IT-werknemers grote en middelgrote ondernemingen overal ter wereld ondersteunt, is SSI Schäfer als
geen ander in staat om deze eisen om te zetten in
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toekomstbestendige oplossingen en daardoor
vorm te geven aan de toekomst van de intralogistiek. “Wij nemen de eisen die onze klanten in
dit tijdperk van digitalisering stellen, serieus en
beschouwen de invulling ervan als onze missie
voor de toekomst”, verklaarde Michael Mohr,
Executive Vice President Sales Automation, aan
het begin van de driedaagse event.

Video:
“Logistica17:
Inzichten en
commentaren”

Korte berichten
MODERN LOGISTIEK CENTRUM VOOR
METRO-DOCHTERONDERNEMING
Kozomín, Tsjechië. MAKRO Cash
& Carry ČR s.r.o., een groothandelsdochter van METRO GROUP
Wholesale & Food Specialist Company, heeft SSI Schäfer belast met de
bouw van een modern logistiek centrum. SSI Schäfer realiseert een complete oplossing, die de inrichting
van een omvangrijk conventioneel

stellingsysteem voor diverse temperatuurzones, een automatisch magazijn voor kleine delen bestaande uit
10 gangen, 16 Schäfer Carousel Systems alsmede een baktransporttechniek, drie orderverzamelstations met
volgordebepalingstorens en de implementatie van de logistieke software WAMAS® van SSI Schäfer.

IT SUBWAY MAP
Friesach, Oostenrijk. SSI Schäfer
werd met zijn release-geschikte software voor de bedrijfsinterne materiaalstroom opgenomen in de IT Subway Map voor WMS-systemen. De IT
Subway Map biedt geïnteresseerden

de mogelijkheid zich te verdiepen in
de actuele softwareomgeving van de
intralogistiek en een overzicht te verkrijgen van de aanbieders. Hier vindt
u informatie: itsubwaymap.com

VEILIG GEÏDENTIFICEERD
Iserlohn, Duitsland. Het Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) heeft aan de IMELO bak-ID-systemen een Duits IT-veiligheidscertiicaat
verstrekt. Na intensieve tests door
het TÜV IT, aangewezen als oiciële
proeinstantie van het BSI, zijn de
IMELO bak-ID-systemen nu zowel in LF
als in UHF Betrieb BSI gecertiiceerd
(BSI-DSZ-CC-1013-2017).
Ook met het oog op een directe communicatie met de burger zijn de oplossingen van IMELO gericht op een op de
behoefte afgestemde dienstverlening.
Al een groot aantal klanten in Duitsland
maakt gebruik van de door IMELO ontwikkelde, internetgerelateerde portal
voor grofvuil: IMELO.de

ONDERNEMINGSGROEI
IN EUROPA
HOOFDAANNEMER VOOR SAINSBURY‘S
Londen, Groot-Brittannië. Een van
de grootste detailhandelaren in
Groot-Brittannië koos SSI Schäfer als
hoofdaannemer om een modern distributiecentrum tot stand te brengen.
Kern van de E-Commerce-oplossing
vormt een uit 18 gangen bestaande
verzend- en consolidatiebufer met
19.200 posities voor de opslag van
drogen, verse en diepgevroren
levensmiddelen. De bufer bestaat

uit 36 Navette-shuttles, voor handelingen op meerdere niveaus, en in
totaal 40 liften. Deze verwerkt nagenoeg 700 orders met 3.600 bakken
per uur. De scheiding van orderverzamel- en goederenuitvoerprocessen alsmede een eenvoudige consolidatie en volgordebepaling zijn
voortaan mogelijk, voordat de leverwagens worden geladen.

België/Frankrijk. Om zijn competenties op het gebied van engineering en
software binnen de Benelux nog verder
uit te kunnen breiden heeft SSI Schäfer
de Belgische onderneming ABM (Automation Beyond Measure) overgenomen.
In Frankrijk breidt de systeemaanbieder
zijn knowhow uit door de overname
van softwareontwikkelaar GRN Logistic. Hiermee benadrukt SSI Schäfer zijn
ambities om internationaal het breedste
productportfolio voor intralogistieke
oplossingen aan te bieden.
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VERFRISSEND
EFFICIËNT
Groeiende eisen aan productiviteit vereisen optimale opslag- en pick-oplossingen.
Een goede reden om voor SSI SCHÄFER te kiezen: een van de wereldwjd sterkste
aanbieders van product- en systeemoplossingen voor bedrjfsinterne materiaalstromen. Of u nu kiest voor handmatige of voor op de toekomst gerichte volautomatische oplossingen met bjbehorende software: onze branchespecialisten
vernieuwen zichzelf continu door schaalbare oplossingen op maat. Vanaf het
eerste idee tot aan de sleutelklare complete installatie: SSI SCHÄFER biedt u alles
uit één hand. Verfrissend eficiënt – helemaal naar uw smaak!

ssi-schaefer.com

