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Editorial

Beste lezer,

Al meer dan 80 jaar lang schrijft SSI Schäfer succes-
verhalen. Maar veel belangrijker dan onze eigen suc-
cesverhalen zijn deze die wij samen met onze klanten 
schrijven. Ze gaan over intralogistieke uitdagingen 
die wij in nauwe samenwerking en dialoog met onze 
klanten weten te vertalen naar succesvolle projecten 
en oplossingen. Oplossingen voor de toekomstbe-
stendigheid van onze klanten, voor meer eiciëntie 
in de goederenstroom, voor een hoger concurren-
tievermogen en last but not least voor meer econo-
misch succes. 

Het zijn dergelijke succesverhalen die wij sinds het 
begin van het jaar vertellen in het kader van een mar-
ketingcampagne. De eerste twee verhalen vindt u in 
deze Update editie. Met het traditierijke bedrijf Mä-
rklin hebben onze productmanagers slimme oplos-
singen ontwikkeld op het gebied van constructie-
ve verpakkingen, zeg maar maatwerkverpakkingen. 
En voor Heinemann, een van ’s werelds belangrijk-
ste duty-freespelers, werd een volledig geautomati-
seerd full-service magazijn gerealiseerd voor de dis-
tributie van goederen naar Midden- en Zuid-Europa.

Succesverhalen zijn niet alleen het resultaat van de 
inzet van toegewijde en gemotiveerde collega’s 
maar ook van nieuwe producten en oplossingen. 
Met andere woorden: nieuwe succesmodellen, die 
SSI Schäfer de laatste tijd heeft geïntroduceerd in 
het kader van een doordacht product- en innovatieof-
fensief. Van ons schaalbaar shuttlesysteem met vele 
intelligente functies, het uitstekende tassensorteer-
systeem SSI Carrier en de nieuwe generatie van de 
SSI ORBITER® tot het nieuwe WAMAS® LRM (Labor 
and Resource Management): graag laten wij u op 
de volgende pagina’s kennismaken met onze nieu-
we aanwinsten.

Waarom vereist de digitale datacloud vooral ver-
trouwen en hoe creëert deze nieuwe kansen voor 
de interne logistiek? Hoe heeft e-commerce een be-
slissende invloed op de logistieke processen van 
handelsondernemingen? Antwoorden op deze vra-
gen en nieuwe inspiratie krijgt u aangereikt in deze 
editie van ons bedrijfsmagazine.

“Niets is zo oud als het succes van gisteren” – dit 
motto beïnvloedt ons denken en handelen. Dag 
in dag uit. Ik kan u dan ook verzekeren dat wij bij  
SSI Schäfer met het hele team ernaar blijven streven 
om nieuwe succesverhalen te schrijven. Met onze 
gedrevenheid, competentie van A tot Z, jarenlange 
ervaring, wendbaarheid en ondernemingsgeest als 
innovatieve motor. 
 

Met vriendelijke groet,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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HEEFT U VRAGEN OF 
SUGGESTIES? WENST 
U MEER EXEMPLAREN? 
NEEM DAN CONTACT 
MET ONS OP:

Meer dan 50 % van de Europese bedrijven* zit al in 
de cloud of is van plan om de overstap te maken. 
Ze erkennen het belang van cloud-ready systemen 

in dit tijdperk van digitalisering en automatisering. Mobie-
le, geograisch onafhankelijke toegang tot IT-resources en 
gegevens en ook locatieonafhankelijk werken in de cloud 
maken eiciënte processen, realtime evaluaties en een 
snellere schaalbaarheid van IT-diensten mogelijk.

Volgens een KPMG studie maakt ongeveer een derde van 
de concerns, bedrijven die op enterpriseniveau zitten,  
al gebruik van (externe) public clouds – vooral voor 
niet-bedrijfskritische en niet-gevoelige bedrijfsgegevens 
die al openbaar toegankelijk zijn, bijvoorbeeld  website- 
content of productinformatie.

Cloud meestal veiliger dan inhouse IT-systemen
De integratie van nieuwe soorten bedrijfsoplossingen in 
het bestaande landschap van IT-toepassingen vereist een 
doordachte strategie. Zowel bij providers als bij gebrui-
kers. Een business case en strategische uitwerking van 
het gegevensbeveiligingsbeheer (cloud security) zijn 
onontbeerlijk voor de integratie. Daarom is het niet alleen 
belangrijk om aandacht te besteden aan de beveiligings-
normen van de providers maar ook de eigen behoefte te 

evalueren (bijvoorbeeld gevoelige versus niet-gevoelige 
gegevens) en samen met aanbieders uitgebreid vast te 
leggen wat de eisen zijn.

De bedenkingen die bedrijven ervan weerhouden om 
de overstap te maken naar bedrijfsonafhankelijke oplos-
singen, zijn vooral gevoelsargumenten. Enerzijds vrezen 
de verantwoordelijken voor onbevoegde toegang tot 
gevoelige bedrijfsgegevens. Anderzijds zien ze gevaar 
voor bedrijfsspionage. En dat hoewel ze met de eigen 
IT in het bedrijf vaak slechter af zijn als het aankomt op 
uitgebreide IT-securityprocedures. Vooral kleine en mid-
delgrote ondernemingen kunnen inhouse geen gelijke 
tred houden met de beveiligingsinfrastructuur van de 
cloudproviders op het gebied van naleving van wettelijke 
regelgevingen.
 
Nieuwe juridische eisen door de AVG
Eind mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht geworden. Uiterlijk 
dan moesten bedrijven hun compliance op het gebied 
van persoonsgegevens volledig hebben aangepast voor 
zover ze gegevens van EU-burgers verzamelen, opslaan 
of verwerken**. Dat geldt ook voor cloudgebaseerde 
oplossingen. Daarbij zijn de cloudproviders (verwerker 

Social media, streamingdiensten en zoekmachines –  
steeds meer services en systemen halen voordeel uit cloud 
computing. Gezien de toenemende complexiteit van IT- en 
software-infrastructuren helpen professionele cloudoplos-
singen om bedrijfsprocessen eiciënter en lexibeler vorm 
te geven. Zo zijn bedrijven niet langer gebonden aan be-
perkte aanpassingsmogelijkheden in de interne IT-afdeling. 
Feit is wel dat kiezen voor cloudgebaseerde oplossingen of 
aanbieders nog steeds ook op gevoel gebeurt – de cloud 
vereist vooral vertrouwen.

Trends en ontwikkelingen

* Cloud Monitor 2017 | KPMG Deutschland
** Vogel Business Media GmbH

Video:  
De rol die cloud computing 
speelt in de intralogistiek en 
de ontwikkeling van op inter-
net gebaseerde oplossingen. 
Meer op 
ssi-schaefer.com

67 %
van de bedrijven vreest dat  
cloud computing de complianc
naleving in gevaar zal brengen
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van de gegevens) en de cloudgebruikers (verwerkings-
verantwoordelijke voor de gegevens) in gelijke mate ver-
antwoordelijk voor de implementatie en naleving. De aan-
bieder moet bijvoorbeeld gegevensbescherming door 
standaardinstellingen garanderen. De wetgeving voorziet 
bovendien in regels die bepalen dat het datacenter en het 
hoofdkantoor van de provider – en dus ook de gegevens 
– zich moeten bevinden binnen de EU.

Interne logistiek in de cloud
Ook logistiekspelers hebben de meerwaarde van de 
cloud ingezien en bieden klanten cloud-ready intralogis-
tieke oplossingen en systemen aan. Om de supply chain 
in de interne bedrijfsomgeving te optimaliseren, gaan met 
name concerns voor centrale, cloudgebaseerde serverar-
chitecturen. In de logistiek worden veel gegevens, gege-
nereerd en vervolgens op een niet-rendabele manier ver-
der gebruikt. WMS-systemen (Warehouse Management 
System) met cloudondersteuning maken het eenvoudiger 
om locatieonafhankelijk snel en eiciënt in te spelen op 
de geëvalueerde data. Hetzelfde geldt voor predictive 
maintenance, waarbij grote hoeveelheden data worden 
gebruikt voor waardevolle informatie over onderhoud 
van installaties. In de toekomst zal de cloud als onderdeel 
van digitalisering steeds meer winnen aan relevantie op 

het gebied van logistiek en industriële automatisering 
wanneer het gaat om de connectiviteit van bedrijven (mul-
ti-cloud) of wanneer er synergieën worden gecreëerd op 
basis van big data-analyses. Een trend weg van de klas-
sieke inhouse IT naar cloudgebaseerde systemen is nu al 
merkbaar. Er zit heel wat innovatiepotentieel in dat in de 
toekomst zal kunnen worden benut.

Trends en ontwikkelingen

“Kort optredende of seizoensgebonden 
piekbelastingen in de logistiek vereisen 
een schaalbare IT-infrastructuur. Cloud-
oplossingen maken potentiële besparin-
gen mogelijk door middel van lexibele 
aanpassingen.”  

Uwe Rohlof
VP Software Product Development  
bij SSI Schäfer

77 %
van de cloudklanten ver- 
wacht dat hun aanbieder zijn 
hoofdkantoor in de EU heeft46 %

van de public cloudgebruikers  
meldt een toename van de gege-
vensbeveiliging sinds de introductie 
van public cloudoplossingen

91 %
van de cloudgebruikers  
maakt gebruik van speciale  
security services om hun cloudop-
lossingen te beveiligen

53 %
van de bedrijven heeft tot nu  
toe geen strategie voor het gebruik 
van cloud computing

nce  
en

65 %
van de bedrijven in Duits- 
land maakt gebruik van cloud 
computing

Uw contactpersoon voor meer informatie:
cloud-solutions@ssi-schaefer.com
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Het traditionele onderscheid tussen de verkoopkanalen via winkel-
ketens en verzendhandel vervaagt steeds meer. Wereldwijd maken 
klanten gebruiken van de mogelijkheden om op elk gewenst mo-
ment en overal te shoppen. Er wordt een snelle en foutloze levering 
van de producten verwacht. Thuis of op pick-up points. Daarbij mag 
je als bedrijf niets tekort komen voor een eiciënt retourmanage-
ment. Hoe ziet de juiste intralogistieke oplossing er hier uit?

SUCCESVOL
HANDEL DRIJVEN VIA E-COMMERCE
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Branche-check 
Retail & Wholesale

M egatrends zoals digitalisering en urbanisatie 
maar ook de demograische transformatie 
leiden ertoe dat handelsondernemingen zeer 

veeleisende uitdagingen moeten aankunnen om zich te 
kunnen onderscheiden op de markt, waar de concurren-
tie steeds heviger wordt. De kortste levertijden, de hoog-
ste leverbetrouwbaarheid en -kwaliteit en ook maximale 
lexibiliteit zijn de basisprincipes – met als gevolg een 
stijgende complexiteit van de logistieke processen. Om 
een onbeperkte performance veilig te stellen, is het 
belangrijk om de logistieke processen in het magazijn 
slanker vorm te geven en tegelijkertijd uiterst lexibel te 
werk te gaan. Alleen zo kunnen (groot)handelaren op 
in de e-commerce gebruikelijke veranderingen in het 
productportfolio, seizoensgebonden luctuaties en de 
noodzaak aan korte levertijden inspelen en daarbij per-
manente beschikbaarheid van de goederen garanderen.

Allemaal een kwestie van de juiste automatiserings-
graad
Automatisering kan hier een factor voor succes zijn – wel 
is zo dat het antwoord op de vraag wat de passende mate 
van automatisering is, afhankelijk is van de toepassing in 
kwestie. Want je hebt verschillende soorten handel en 
het gebruik van meerdere distributiekanalen staat nog 

niet overal even ver. Zo maken elektronica-, boeken- en andere 
mediahandelaren duidelijk vaker gebruik van geautomati-
seerde online distributie dan bijvoorbeeld meubelhandelaren. 
Bij de laatstgenoemden hebben klanten speciieke eisen die 
een directe beleving van het product vooropstellen – zo is een 
fysieke winkel nog steeds een belangrijk element in de omni-
channel-strategie van die bedrijven. Maar ook hier zal digitali-
sering steeds meer ingeburgerd raken en zal het koopgedrag 
veranderen op lange termijn. Met virtual reality-applicaties 
zullen klanten bijvoorbeeld  nieuwe meubelen in hun eigen 
woonkamer kunnen beleven. 

Geautomatiseerde magazijnprocessen bieden heel wat 
potentieel voor stijging van de eiciëntie ten opzichte van 
handmatige processen. Bovendien worden er op handmatige 
werkplekken vaak gedeeltelijke automatiseringen geïmple-
menteerd om de werkomstandigheden van de medewerkers 
ergonomisch te verbeteren. Zo kiezen handelaren bijvoorbeeld 
vaak voor automatiseringstechnologieën om de basiswerklast 
af te dekken en overwegen ze ook steeds meer de integratie 
van robotica als assistent voor mensen ter verbetering van de 
performance. Uit actiedagen of seizoensgebonden specii-
caties resulterende orderluctuaties en -pieken worden in de 
interne logistiek graag handmatig afgehandeld: zo wordt een 
lexibele handling van de producten gegarandeerd en een al 
even eiciënte orderverzameling van de afzonderlijke bestel-
lingen of retouren. 

Ergonomie is de alfa en omega op de werkplek
Gedeeltelijke automatisering is dus meestal de sleutel tot 
succes, en dan vooral wanneer het gaat om ergonomisch 
werken. De trend in de richting van werkplekken met het 
goederen-naar-de-man-principe, halfautomatisch orderver-
zamelen, levert niet alleen gereduceerde routetijden voor de 
orderverzamelaar op maar ook de hoogste kwaliteit dankzij 
nul-fouten-orderverzameling, bijvoorbeeld door middel van 
de Pick to Tote-werkplekken van SSI Schäfer. Dankzij nieuwe 
technische mogelijkheden kan vandaag de dag dynamisch 
worden ingespeeld op de eisen voor groeiende productport-
folio’s, complexe productassortimenten of procesaanpassin-
gen. Resultaat? Gedeeltelijk geautomatiseerde, ergonomisch 
geoptimaliseerde werkplekken voor een zo groot mogelijke 
ondersteuning van de medewerker en de hoogste kwaliteit.

Video:
Hoe IKEA en Zalando de 

uitdaging aangaan met 
E-Commerce. Meer op 

ssi-schaefer.com

Uw contactpersoon voor meer informatie:  
e-commerce-solutions@ssi-schaefer.com

“Hefhulpmiddelen, toegankelijkheid van 
ladingdragers en het gebruik van robo-
tica zorgen voor ergonomische processen 
en ondersteunen onze medewerkers.”

Markus Schellinger,  

Director Technology &  

Solutions Retail & Wholesale bij SSI Schäfer



SSI Schäfer Inside

Het gonst van de activiteit bij SSI Schäfer – nieuwe producten,  
nieuwe look, nieuwe uitingen. Hoe kijkt u terug en wat is voor u 
belangrijk in de komende maanden en jaren?
Harrie Swinkels: In de afgelopen maanden hebben wij met name op de 
beurzen een grote belangstelling voor de nieuwe koers van het bedrijf 
gemerkt. Daar zijn wij zeer blij mee. Ons motto is ‘Think global, act local’, 
zonder daarbij te vergeten wat SSI Schäfer is en blijft: een zelfstandig 
familiebedrijf met momenteel ongeveer 10.500 medewerkers. De groei 
van de afgelopen jaren stelt ons in staat om onze wereldwijde vesti-
gingslocaties en productiefaciliteiten wereldwijd uit te breiden. Deze 
internationalisering verloopt echter niet top down vanuit de hoofdves-
tiging in Neunkirchen maar op locatie in de ilialen en nationale vesti-
gingen. Ook daar groeit de oplossingscompetentie van SSI Schäfer: de 
teams zijn zelfstandig georganiseerd en waar dat zinvol is, hebben wij 
ons versterkt met de overname van kleinere lokale bedrijven. 

Iedere klant wil graag zijn eigen, exact op hem en zijn eisen  
toegesneden logistieke centrum. En liefst morgen al. Kan dat über-
haupt wel?
Michael Mohr: Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag.
Toch is het zo dat wij dankzij de door ons ontwikkelde normen dui-
delijk lexibeler te werk gaan en kortere doorlooptijden voor de plan-
ningsfase realiseren. Dit levert ongetwijfeld snelheidswinst op in het 
proces. Om het doel van ‘plug-and-play’ te realiseren, nemen wij de 
marktsector waarin de klant actief is, als uitgangspunt. In de loop der 
jaren hebben wij in elk segment veel kennis van cultuur, competentie en 
uitdagingen opgedaan. Bij ons heeft de klant op elk gewenst moment 
een contactpersoon tot wie hij zich kan richten. SSI Schäfer is een merk 
en een bedrijf. Wij hebben niet alleen kennis van de markten in huis 
maar ook oplossingscompetentie. Wij bieden onze op maat gesneden 
magazijn- en logistieke systemen, inclusief IT-diensten en service, aan 
via één aanspreekpunt.

Harrie Swinkels is sinds begin 2018 als CEO verantwoordelijk voor  
het heden en de toekomst van SSI Schäfer. Samen met Franz Bauer- 
Kieslinger, EVP IT Solutions, en Michael Mohr, EVP Sales, neemt hij  
de lezer mee op reis en werpt hij een blik op de toekomst van het 
traditierijke bedrijf.

THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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SSI Schäfer Inside

Hoe ontstaat een nieuwe norm, die de planning van een 
logistiek centrum versnelt, zoals meneer Mohr zegt?
Harrie Swinkels: „Speed-to-solution“ of ‘time-to-market’ zijn 
immens belangrijk, want de wereld draait steeds sneller en 
dus ook de interne logistiek van onze klanten. In de tijd waarin 
vroeger een magazijn werd gepland en gebouwd, verande-
ren sommige bedrijven nu meermaals hun bedrijfsmodellen. 
Ze verwachten een magazijn dat lexibel aan te passen is aan 
nieuwe eisen. Na de implementatie van een nieuwe techno-
logie of de voltooiing van een exact op maat gesneden ma-
gazijn denken wij altijd na over op basis van welke elementen 
normen te ontwikkelen zijn.

IT wordt beschouwd als een sleutelelement in de interne 
logistiek. Er zijn veel modewoorden. Meneer Bauer- 
Kieslinger, kunt u ons het bos door de bomen laten zien? 
Waar legt SSI Schäfer de focus? 
Bauer-Kieslinger: Op het gebied van de softwareontwikke-
ling zijn al enige tijd drie gebieden geïdentiiceerd die een 
drijvende kracht vormen voor de verdere ontwikkelingen. Ten 
eerste heb je machine learning, een variant van kunstmatige 
intelligentie. Ten tweede en ten derde heb je cloudapplicaties 
en big data. Met andere woorden: nieuwe manieren voor het 
verwerken van de intussen reusachtige hoeveelheden data 
die ontstaan in een magazijn. Deze drie gebieden worden 
verwerkt in onze eigen gestandaardiseerde logistieksoftware 
WAMAS®, die steeds verder wordt ontwikkeld. Zo kan het 
nieuwe WAMAS® Labor and Resource Management System 
processen in het magazijn optimaliseren en helpt het om per-
soneel eiciënt in te zetten. Dit is een nieuwe stap op weg naar 
een uitgebreide weergave van interne goederenstromen. Big 
data en co mogen de aandacht niet aleiden van het feit dat 
de weergave van informatie in de toekomst van groot belang 
zal zijn. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld de visualisatiecockpit  
WAMAS® Lighthouse om de productiviteit van het hele  
systeem te bewaken, aan te sturen en te optimaliseren. Dat 
helpt ons om het overzicht te behouden.

Harrie Swinkels: Net zoals SSI Schäfer de klant centraal stelt in 
zijn activiteiten, moeten alle nieuwe ontwikkelingen in de IT 
niet alleen innovatief zijn maar ook gebruiksgemak blijven bie-
den voor mensen. Wij zijn goed op weg om zowel wereldwijd 
als lokaal de juiste oplossingen aan te reiken voor de interne 
logistiek van de toekomst.

Franz Bauer-Kieslinger 
EVP IT Solutions, SSI Schäfer

Michael Mohr 
EVP Sales, SSI Schäfer

Wat is na de inbedrijfstelling van een nieuw logis-
tiek centrum bijzonder belangrijk volgens u?  
Michael Mohr: Zelfs na de go-live van de installatie 
treden wij op als een betrouwbare partner voor onze 
klanten. Veel producten en diensten in de logistiek zijn 
vandaag de dag een ‘commodity’ geworden, waardoor 
veiligheid en vertrouwen in een partnerschap des te 
belangrijker zijn geworden. Met onze op maat gesne-
den Customer Service & Support oplossingen, die ove-
rigens al rekening houden met de 4.0-mogelijkheden, 
garanderen wij korte reactietijden en zorgen wij voor 
permanente beschikbaarheid van de installatie, een 
lange gebruiksduur en betere prestaties. Bovendien 
implementeren wij ook magazijnmoderniseringen op 
klantspeciieke basis en verlengen wij zo de levens-
duur van investeringen op duurzame wijze. Daarbij 
speelt het voor ons geen rol of het een installatie is van  
SSI Schäfer of een andere aanbieder – belangrijk is dat 
wij vooral inzetten op geoptimaliseerde goederenstro-
men, maximale productiviteit en energiebesparingen. 
Wij adviseren en ondersteunen onze klanten op elk ge-
wenst moment en dat soms decennialang.

Ik zou willen inhaken op het woord ‘decennialang’. 
De technologie in de interne logistiek is permanent 
aan het transformeren. Je hebt het gevoel dat de 
vooruitgang steeds sneller gaat. Hoe zit het met de 
evolutie van de producten van SSI Schäfer?
Harrie Swinkels: SSI Schäfer is marktleider in veel tech-
nologieën in de interne logistiek. Op dit moment ligt 
er bij ons een wezenlijke focus op de onderwerpen di-
gitalisering en robotica. Doel is om snel, bekwaam en 
wendbaar te voldoen aan de eisen van markten en nieu-
we technologieën. Wij hebben meerderheidsbelan-
gen verworven in technologieleiders zoals RO-BER en  
MoTuM en zijn partnerschappen aangegaan 
met start-ups. Wij houden de markt zeer 
nauwlettend in de gaten en pikken trends in 
een vroeg stadium op. Zodra het zinvol is, 
worden ze verwerkt in de oplossingen.



Succesverhalen

HOE EEN SUCCESVERHAAL EEN  
SUCCESVERHAAL WORDT

SSI Schäfer schrijft al meer dan 80 jaar lang succesverhalen. Enkele daarvan 
vertelt de intralogistieke expert sinds begin 2018 als onderdeel van zijn 
wereldwijde merkcampagne. Daarbij beantwoordt het vooral twee vragen: 
Wat was de bijzondere uitdaging in elk afzonderlijk geval? En hoe kon  
SSI Schäfer met zijn heel speciieke manier van denken en handelen deze 
uitdaging omzetten in een succesverhaal? Twee bijzonder interessante 
voorbeelden laten zien hoe uiteenlopend de referenties zijn: het traditierij-
ke bedrijf Märklin en een van de belangrijkste spelers in de dutyfreebran-
che, Gebr. Heinemann. 

VERHAAL 1: 
ACTIVITEITEN DIE ALS EEN 
TREIN LOPEN MET GEGA-
RANDEERD DE HOOGSTE 
FLEXIBILITEIT
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Succesverhalen

Gebr. Märklin & Cie. GmbH is wereldmarktleider voor 
speelgoed uit blik. In tegenstelling tot andere grote 
merkbedrijven heeft Märklin besloten om alle pro-

ductie in Europa te houden. De felbegeerde verzamelobjec-
ten worden gemaakt in Hongarije en in de hoofdvestiging 
in het Duitse Göppingen. Bij het transport tussen de afzon-
derlijke productiestappen raakten de handgemaakte pro-
ducten telkens weer beschadigd. Vooral het gevoelige na-
tuurgetrouwe lakwerk leed onder het gebruik van kisten die 
geen maatwerk waren. Wat met veel liefde voor detail werd 
gemaakt, diende ook perfect beschermd tussen de afzon-
derlijke hallen te worden verplaatst. Het is tegen deze ach-
tergrond een bewijs van groot vertrouwen dat Märklin heeft 
gekozen voor SSI Schäfer om grip te krijgen op het aloude en 
zeer dure probleem. 

De blauwe box

De oplossing is een op het eerste gezicht onopvallende 
blauwe box, waarin echter het resultaat van twee jaar ge-
zamenlijke ontwikkelingsinspanningen door Märklin en  
SSI Schäfer schuilgaat: een detailgetrouw ontwikkelde maat-
werk verpakking. Tot op heden zijn er ongeveer 10.000 
blauwe boxen in gebruik genomen, die zich nu betrouwbaar 
door de productie van Märklin heen verplaatsen of laten ver-
plaatsen. Als exact op maat gesneden realisatie voor het Zwa-
bische bedrijf biedt de box een robuust sleuf- en schroefsys-
teem dat zorgt voor een vaste houvast van de kleine modellen 
en toch eenvoudig en snel te beladen en weer te legen is.

Het volgende hoofdstuk
Toen bleek dat de blauwe box een succesverhaal was dat 
de kosten door transportbeschadigingen had geredu-
ceerd tot bijna nul, sneden Märklin en SSI Schäfer een vol-
gend hoofdstuk in hun samenwerking aan: een gele box met 
een speciaal insteeksysteem voor de stoomlocomotieven.

Meer over het succesverhaal van 
Märklin en SSI Schäfer op: 
success-stories.ssi-schaefer.com

“De ladingdrager is van doorslaggevend 
belang om de kwaliteit van de gevoelige 
onderdelen veilig te stellen. Daarom is het 
des te belangrijk dat hij bescherming biedt 
tegen vervuiling en beschadigingen – en 
tegelijkertijd geringe verpakkingsinspan-
ningen vereist. Een op maat gesneden 
oplossing was een must.”  

Michael Ludwig 
Afdelingshoofd van Oppervlakken/Afvalbeheer 
bij Märklin



VERHAAL 2:
EEN LOGISTIEK 
CENTRUM MET 
EEN VLEUGJE 
VAN BIJZON-
DERHEID
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De geur van de wijde wereld. Een bezoekje brengen aan 
een Heinemann Duty Free Shop en daar een nieuw parfum 
uitproberen doe je niet pas wanneer je na een langeafstandsvlucht 
uit het vliegtuig stapt maar al vóór het vertrek om de tijd te 
doden bij het wachten in de luchthaven. Deze heerlijke geuren 
zijn afkomstig uit onder andere Erlensee bij Frankfurt. Want hier 
exploiteert het familiebedrijf Gebr. Heinemann, een van ’s werelds 
belangrijkste spelers in de dutyfreebranche, een logistiek centrum 
dat behoort tot de modernste in zijn soort. 

Succesverhalen
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M et zijn meer dan 300 Duty Free & Travel Value 
Shops en ook onder licentie uitgebate merk-
boetieks en concept shops is Gebr. Heinemann 

aanwezig op 78 luchthavens in 28 landen. Daarnaast 
heeft het ook shops op cruiseschepen en bij grens-
overgangen. Voor de tijdige bevoorrading van de Duty 
Free Shops in Midden- en Zuid-Europa had Heinemann 
een ultramodern, geautomatiseerd full-service magazijn 
nodig dat dankzij een snelle toegang tot alle artikelen 
een hoge beschikbaarheid garandeert. Volgens het 
goederen-naar-de-man-ordelverzamelprincipe worden 
de processen in het nieuwe distributiecentrum eiciënt 
vormgegeven en transparant aangestuurd.

De oplossing: een hoogdynamisch full-service magazijn  
Een in een silobouwwijze opgetrokken, bijna 40 m hoog 
hoogbouwmagazijn biedt met 22.900 palletstelplaatsen 
alles wat het hart van vliegtuigpassagiers begeert. Het 
dient als bevoorradingsmagazijn voor een automatisch 
kleingoedmagazijn (AKL). Dit overtuigt met technologi-
sche innovaties: doordat snel toegang te krijgen is tot elke 
opslagplaats en de volgordebepaling van de uitslag al in 
de magazijnkubus gebeurt, wordt een hoge proceseici-
entie gegarandeerd. Op de aangesloten ergonomische 
orderverzamelplaatsen verloopt de multi-order picking 
direct in de expeditiedozen. Dat alles komt neer op een 
doorvoercapaciteit van 750 pallets per ploegendienst 
in Erlensee aangevuld met een routegeoptimaliseerde 
gereedstelling voor expeditie.

Op een gigantische oppervlakte van 32.000 m² wordt meer dan een derde 
van het totale ordervolume van Gebr. Heinemann verwerkt. Met 55.000 ver-
schillende dutyfreeproducten wordt de hele vraag uit Midden- en Zuid-Euro-
pa afgedekt. Om dat te realiseren, was een eiciënt en al even lexibel logis-
tiek concept vereist. Een intelligent systeem dat het bedrijf op lange termijn 
diende te helpen om de eerste keuze te blijven in de dutyfreebranche.

HOE SSI SCHÄFER EEN  
HOOGDYNAMISCH FULL- 
SERVICE MAGAZIJN HEEFT  
GEREALISEERD VOOR 
HEINEMANN
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Succesverhalen

“De snelle toegang tot elke opslagplaats en  
de volgordebepaling van de uitslag in de 
installatie zorgen voor een hoge proceseici-
entie. Het concept van de installatie biedt ons 
bovendien maximale lexibiliteit. Kortom: het 
systeemconcept verhoogt ons serviceniveau.”

Gebr. Heinemann 

De hoeksteen: de gepatenteerde 3D-MATRIX Solution®
Het familiebedrijf Gebr. Heinemann is traditioneel modern. Daarom heeft 
het niet gewoon gekozen voor een klassieke magazijnkraanoplossing of een 
conventionele shuttleoplossing maar de toekomstgerichte aanbeveling van 
SSI Schäfer opgevolgd. De innovatieve 3D-MATRIX Solution combineert de 
voordelen van beide systemen. De oplossing zorgt ervoor dat het automati-
sche kleingoedmagazijn ook fungeert als volgordebepalingsbufer voor de 
shopspeciieke ordergereedstelling. 64 Navette shuttles voor handelingen op 
meerdere niveaus, geïntegreerde liftsystemen en ergonomische werkplekken 
zorgen voor de maximale lexibiliteit van een systeem dat op alle niveaus uit te 
breiden is met het oog op de toekomst van Gebr. Heinemann.

Meer over het succesverhaal van 
Heinemann en SSI Schäfer op: 
success-stories.ssi-schaefer.com
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Product View – Nieuwe succesmodellen  

A ls nieuwe, schaalbare oplossing zorgt de SSI Flexi 
Shuttle voor geoptimaliseerde opslag van dozen, 
trays en bakken met rechte of conische afmetin-

gen. Het modulaire concept, dat shuttles, liften en stel-
lingsystemen combineert, staat maatwerk alsmede in 
hoge mate lexibele concepten toe met optimaal gebruik 
van ruimte en performance. 

Met dank aan het in de breedte verstelbare univer-
sele lastopnamemiddel kan de SSI Flexi Shuttle enkel-, 
dubbel- en multidiep een brede variëteit aan opslag-
goederen opslaan met tot wel 50 kg/stuk – ook in 
diepvriesomgevingen.

Uniek: Het stellingopslagsysteem met dynamisch ver-
stelbare opslaglocatieafmetingen. Door het weglaten 
van vaste x-opslaglocaties geeft het stellingconcept 
een optimaal afgestemde opslagcapaciteit. Dit kan 
ook worden gerealiseerd met een grote verscheiden-
heid aan opslaggoederen en een breed spectrum aan 
transportafmetingen.

In combinatie met de gepatenteerde 3D-MATRIX  
Solution® worden duidelijke stijgingen van de doorvoer-
capaciteit gerealiseerd: zowel de installatie van high- 
performance liften aan het eind van de gangen alsmede 
de installatie van deze liften op elke willekeurige positie in 
de gangen is mogelijk. Het is daarom mogelijk om hoog-
dynamische in- en uitslag te combineren met bufering en 
geïntegreerde sequencing in één systeem.

SSI FLEXI SHUTTLE: 
NIEUW, DYNAMISCH  
EN SCHAALBAAR

De innovatieve SSI Flexi Shuttle is een  
belangrijke aanvulling op het krachtige 
shuttleportfolio van SSI Schäfer, waarmee 
het bedrijf het marktbereik van zijn volau-
tomatische magazijnsystemen verhoogt.



19

Product View – Nieuwe succesmodellen  
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• Op maat gesneden en uitbreidbaar concept met excellent gebruik van ruimte en performance

• Veilige handling van een brede variëteit aan opslaggoederen tot wel 50 kg/stuk

•  Dynamisch verstelbare opslaglocatieafmetingen geeft lexibiliteit en een maximum aan opslagdichtheid 
voor de totale levensduur van het systeem  

•  Geschikt voor gebruik in diepvriesomgevingen

• Maximalisatie van technische prestaties en optioneel te integreren met de 3D-MATRIX Solution®

• De innovatieve energievoorziening voor de shuttles gebruikt supercondensatoren om voor de hoogste 
 energie-eiciency te zorgen

•  Veilige en high-performance communicatie door gebruik van Siemens Industrial Wireless WLAN

IN ÉÉN OOGOPSLAG

SSI Flexi Shuttle

Snelheid tot 4 m / s

Lading tot 50 kg

Maximale afmetingen (L x B) 860 x 680 mm (inclusief toleranties)

Opslaggoederen rechte / conische bakken, dozen, trays

Lengte tot 150 m

Hoogte tot 30 m

Opslagmethodiek enkel-, dubbel- en multi-diep

Technische gegevens

Meer informatie
over deze innovatieve
shuttle op
ssi-schaefer.com



A ls uitstekende innovatieve oplossing wist de gepaten-
teerde SSI Carrier bij de Industriepreis 2018 een plaats 
in de wacht te slepen op de zogenaamde Bestenliste, het 

Best of-lijstje van de industrieprijs. Hiermee schrijft SSI Schäfer 
verder aan zijn succesverhaal in de lexibele hangbaantechniek 
en consolideert het de marktpositie van een waar succesmodel. 

De SSI Carrier is bedoeld voor de parallelle verwerking van 
meerdere verkoopkanalen en blinkt uit als uiterst veelzijdige 
hangbaantechniek voor goederen tot 3 kg.

Het systeem bestaat uit de universele SSI Carrier als ladingdra-
ger, een omloop- en opstuwtransporteur, de wissels en ook ergo-
nomisch geoptimaliseerde werkplekken. Complexe installaties 
kunnen modulair, variabel en voordelig worden samengesteld 
op basis van de gestandaardiseerde componenten en zijn op 
elk gewenst moment exact op maat gesneden uit te breiden. De 
Carrier combineert vijf functies in één aandrijfsysteem: transpor-
teren, stuwen, verdelen, buferen en sorteren. 

Een belangrijk pluspunt van de hangtransporteur is dat hij han-
gende goederen, liggende goederen of andere producten uit de 
farmaceutische, cosmetica-, elektronica- of levensmiddelensec-
tor lexibel omzichtig kan transporteren in de tassen. Het systeem 
is zeer rendabel als dynamische retourbufer in de e-commerce 
en maakt bovendien shop-friendly delivery mogelijk.

SSI CARRIER: ZEER FLEXIBELE 
OMNICHANNELDISTRIBUTIE

  Verhoogde magazijndichtheid dankzij 
kleine, plaatsbesparende Carrier

  Omzichtig transport van de goede-
ren dankzij het innovatieve, gepaten-
teerde concept van de aangedreven 
opstuwtransporteur

  Optimale ruimtebenutting dankzij horizon-
tale plaatsing met compact aangepaste 
staalbouw 

  Verhoogde energie-eiciëntie, onder-
houdsvriendelijkheid en levensduur

  Verbeterde proceszekerheid 

  Alles via één aanspreekpunt: ontwikke-
ling van de Carrier, productie, planning, 
staalbouw, op maat gesneden IT, installatie, 
inbedrijfstelling en service

IN ÉÉN OOGOPSLAG

BEST OF

2018

Product View – Nieuwe succesmodellen  
Meer informatie

over de geprezen
SSI Carrier op

ssi-schaefer.com
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SSI Orbiter LHD: zeer eiciënt en dynamisch in volledig 
geautomatiseerde systemen
Volledig geautomatiseerde kanaalmagazijnen zijn een uitste-
kende oplossing om een hogere benutting van de stelplaatsen 
te bereiken in vergelijking met een traditioneel hoogbouwmaga-
zijn. En ze vormen een interessant alternatief voor een semi-ge-
automatiseerde applicatie. 

Van het diepvriessegment (-30  °C) tot warme omgevingen 
 (+45 °C): het lastopnamemiddel SSI Orbiter LHD kan zowel met 
de universeel inzetbare magazijnkraan Exyz worden gebruikt 
als met het Schäfer Lift&Run systeem. De dynamische oplossing 
wordt gekenmerkt door een extreem vlak design en compro-
misloze rijdynamiek. Bovendien zorgt een in eigen huis ontwik-
keld energiebeheersysteem met Power Caps voor de hoogste 
energie-eiciëntie. Zelfs bij 24/7 bedrijf. 

Gecombineerd met de eigen logistieksoftware WAMAS® wor-
den de handlingprocessen optimaal aangestuurd en worden 
hoge doorvoercapaciteiten gerealiseerd. De schaalbare lay-
out maakt een individuele afweging van de behoeften van de  
klant mogelijk.

SSI Orbiter: veilig, lexibel en gebruiksvriendelijk 
in semi-geautomatiseerde applicaties 
In semi-geautomatiseerde applicaties biedt de innova-
tieve SSI Orbiter in combinatie met een dockingstation 
een optimale ruimtebenutting met de hoogste lexibili-
teit, maximale veiligheid van personen, duurzaamheid 
en bedieningscomfort in het kanaalmagazijn. En maakt 
hij een enorme stijging van de eiciëntie mogelijk bij 
de pallethandling. 

Aangezien het dockingstation van de SSI Orbiter aan 
de kopse zijde van het kanaal blijft, wordt onbevoegde 
toegang voorkomen. Ook is gevaarloos transport bin-
nen het magazijn gegarandeerd dankzij de vergren-
deling van de Orbiter in het dockingstation. Een geïn-
tegreerde veiligheids-PLC en redundant uitgevoerde 
sensoren zorgen voor de hoogste bescherming van 
personen.

De SSI Orbiter maakt dubbel zoveel indruk met hoge 
lexibiliteit bij gemengd FIFO-/FILO-bedrijf in één en 
hetzelfde magazijn en bij parallel gebruik van verschil-
lende pallettypes. Bovendien kan hij probleemloos 
worden gebruikt in aardbevingsgevoelige gebieden 
of in een diepvriesomgeving. Dankzij de royaal beme-
ten inrijtoleranties verloopt het inzetten in de stelling 
eenvoudig en snel. Ook parallel werken met meerdere 
shuttles is mogelijk.

SSI ORBITER®: DE VOLGENDE GENERATIE
Kanaalmagazijnen zijn ware ruimtewonderen. Om hun maximale kracht eiciënt te 
benutten, zijn hoogdynamische voertuigen vereist. Met de nieuwste generatie van 
de SSI ORBITER maakt SSI Schäfer zijn bestaande oplossing nóg beter, eiciënter 
en lexibeler – en houdt het rekening met de uitdagingen van Industrie 4.0.

Meer informatie over  
dit zeer dynamische  
shuttle voertuig op
 ssi-schaefer.com
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Met WAMAS LRM van “werkelijke tijd” naar 
“doeltijd”
“WAMAS LRM garandeert de volledige transpa-
rantie van alle medewerker gerelateerde maga-
zijnprocessen”, zegt Franz Bauer-Kieslinger, EVP IT 
Solutions. “Daardoor verwachten wij stijgingen van 
de productiviteit met een tweecijferig percentage. 
En zo breiden wij ook ons dienstenaanbod uit met 
procesverloopanalyses en -optimalisaties.” 

Het nieuwe model berekent alle afstanden, reistij-
den en materiaalverwerkingstijden in het magazijn. 
Afhankelijk van de transportmethode of snelheid 
van de fase die wordt gemonitord, verdeelt het sys-
teem alle magazijnprocessen in vrij te deiniëren 
tijdsblokken. De ideale doeltijden voor elke acti-
viteit worden dan vergeleken met de daadwerke-
lijke tijd die iedere activiteit in beslag neemt. Deze 
beoordeling van magazijnproductiviteit geeft hel-
der inzicht in welke processen waarde toevoegen 
en welke niet.

Factor voor succes: Labor and Resource 
Management van A tot Z
Het gebruik van eiciëntie verhogend personeels-
beheer biedt bedrijven nu meer dan ooit belang-
rijke concurrentievoordelen in markten waar de 
concurrentie zeer hevig is. Gezien het steeds groter 
wordende volume dat in het magazijn moet wor-
den verwerkt, en vanwege uitslaghoeveelheden die 
steeds sterker variëren door actiedagen zoals ‘Black 
Friday’, groeit de druk op de magazijnexploitanten 
enorm. “Aan de ene kant maakt deze ontwikkeling 
eiciënte benutting, snelle gereedstelling en ook 
volledige prestatiebewaking van resources steeds 
belangrijker. En aan de andere kant vereist dit nóg 
grotere intralogistieke systemen en meer mede-
werkers”, zegt Bauer-Kieslinger. In het algemeen 
geldt: hoe meer personeel er wordt ingezet in het 
magazijn, des te zinvoller is een in de praktijk bewe-
zen LRM-systeem.

WAMAS® LRM: VOOR MAXIMALE EN 
TRANSPARANTE PERFORMANCE 

Met zijn nieuwe Labor and  
Resource Management  

System optimaliseert 
SSI Schäfer intralogistieke  

prestaties en garandeert het  
maximale gegevenstransparantie. 

M et WAMAS LRM (Labor and Resource Manage-
ment) breidt SSI Schäfer zijn succesvolle 
IT-dienstenportfolio rond de in eigen huis 

ontwikkelde logistieksoftware WAMAS® uit. Of het nu 
wordt gebruikt als zelfstandig systeem gekoppeld aan 
een bestaand WMS of al geïntegreerd in WAMAS: het 
LRM-systeem registreert naast de totale werkprestaties 
van alle medewerkers in de interne logistiek ook de 
magazijnperformance zelf en evalueert alle verzamelde 
data individueel, groepsgewijs of gesorteerd op ploeg-
dienstprestaties. Op basis van de volledige evaluatie 
optimaliseert WAMAS LRM het gebruik van alle inge-
zette resources: voor de meest eiciënte uit- en door-
voering van alle activiteiten in de dagelijkse bedrijfs-
voering. In diverse installaties van klanten hebben de 
voordelen van WAMAS LRM zich al bewezen en ver-
hoogt het transparante gebruik met succes de eiciëntie. 
 

Product View – Nieuwe succesmodellen  

Video:  
WAMAS LRM garandeert
transparant inzicht in 
data. Vind meer op:  
ssi-schaefer.com
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Column

I n 2007 luidde de lancering van de 
iPhone een nieuw tijdperk van de 
digitalisering in. Ons privéleven is 

sindsdien drastisch veranderd. We zijn 
permanent bereikbaar en verbonden, 
zijn in staat om constant en overal met 
de rest van de wereld te communice-
ren en produceren daardoor enorme 
hoeveelheden data. Knappe koppen 
die beseften dat deze data konden 
worden benut, ontwikkelden datage-
stuurde businessmodellen die door-
drongen tot de top van de economie. 
Deze digitale revolutie heeft de laatste 
jaren ook zijn weg gevonden naar de 
industriële omgeving. De new economy 
daagt gevestigde reuzen uit, waardoor 
giganten voor een enorme transfor-
matie staan. Ook de Customer Service 
bevindt zich in een overgangsfase. Bij  
SSI Schäfer zien wij dit als een kans  
en gebruiken wij de nieuwe techno-
logieën om innovatieve producten te 
ontwikkelen en onze interne processen 
te optimaliseren.

Predictive maintenance – meer dan 
alleen een modewoord?
Een voorbeeld van een nieuw product 
is predictive maintenance. Het gaat 
daarbij om een strategie voor preventief 
onderhoud waarmee het mogelijk is om 
eventuele schade bij onze installaties 
te voorspellen en zo proactief de juiste 
maatregelen te nemen. Het analyseren 
van data door middel van zellerende, 
intelligente algoritmes maakt deze 

forecast mogelijk. In de laatste jaren zijn 
er enorme ontwikkelingen geweest op 
het gebied van kunstmatige intelligen-
tie. Wel moeten we eraan toevoegen dat 
we ons bijvoorbeeld op het gebied van 
deep learning momenteel op de ‘Peak of 
Inlated Expectations’ bevinden (Gartner 
Hype Cycle). Met andere woorden: het 
zal nog twee tot vijf jaar duren voordat 
kunstmatige intelligentie zich bevindt op 
een productief niveau. We mogen deze 
trend niet verwaarlozen maar we mogen 
ook niet al onze energie focussen op 
dit ene onderwerp. Op het gebied van 
Customer Service of preventief onder-
houd zijn er nog veel andere digitale 
hefbomen waarmee rekening moet 
worden gehouden.

Digitalisering als optimaliseerder van 
de interne processen
Als wereldwijd groeiend bedrijf staan 
wij op het gebied van Customer Ser-
vice voor de speciieke uitdaging om 
decentraal georganiseerd te moeten 
zijn om snel te kunnen inspelen op 
wensen van de klant. Dankzij de sterke 
groei heeft de Customer Service van 
SSI Schäfer intussen meer dan 1.000 
mensen in dienst, die verspreid over de 
hele wereld actief zijn. Het opbouwen en 
managen van een dergelijke organisatie 
is een enorme opgave. Om een leane 
overhead te handhaven en wendbaar 
te blijven reageren, kunnen wij ook hier 
digitalisering inzetten. Het is vandaag 
de dag mogelijk om zonder grote tech-
nologische inspanningen processen te 
tracken tot op het niveau van de shop 
loor. Op basis van de geconsolideerde 
data kan de performance van de afzon-
derlijke suborganisaties volautomatisch 
en neutraal worden geëvalueerd. Vervol-
gens kunnen op basis daarvan objectief 

managementbeslissingen worden geno-
men. Digitale tools zoals dashboards 
kunnen hier worden ingezet als een een-
voudig maar krachtig instrument voor 
het aansturen van de hele organisatie.

De mens in de context van de 
digitalisering
In de hele discussie over de technische 
mogelijkheden mogen we mensen niet 
buiten beschouwing laten. We moeten 
voor ogen houden dat de digitalisering 
veel beroepsgroepen zal transforme-
ren. Zowel op het gebied van Customer 
Service als op het gebied van preven-
tief onderhoud bevinden wij ons in de 
gelukkige situatie dat de trend erop wijst 
dat de behoefte aan preventieve-onder-
houdstechnici – hooggekwaliiceerde 
technici – toeneemt dankzij een hogere 
automatiseringsgraad en steeds com-
plexere machines. De klassieke opsplit-
sing in preventieve-onderhoudstechnici 
en monteurs verdwijnt. Er zijn steeds 
meer mechatronici nodig die ook in staat 
moeten zijn om bedreven met IT-syste-
men om te gaan en data te analyseren. 
Gezien de groeiende personeelseisen 
en de stijgende relevantie van preventief 
onderhoud is ook hun imago verbeterd.

Maar niet alleen het beeld van de 
servicemedewerker is veranderd: wij 
staan allemaal voor grote verande-
ringen. Goed voorbereid kunnen wij  
dit alleen maar positief tegemoet zien.  
Als SSI Schäfer Customer Service  
zijn wij absoluut optimistisch over de 
digitale toekomst en verheugen wij ons 
om het hoofd te bieden aan de nieuwe 
uitdagingen.

Elie Zita 
EVP Customer Services
bij SSI Schäfer

CUSTOMER SERVICE IN DE  
DIGITALE TRANSFORMATIE



KRACHTIG 
LATIJNS-AMERIKA 

DE VRAAG NAAR EEN GEAUTO-
MATISEERDE EN WINSTGEVEN-
DE TOEKOMST

Intralogistieke automatisering is niet langer een onderwerp dat 
voorbehouden is aan pioniers en visionairs. Belangrijke factoren 
in Industrie 4.0 – zoals big data, cloud computing, IoT en cyber-
physical systems – bewijzen dit als nooit tevoren.

Video:  
Waarom automatisering 
de motor van succes in 
de logistiek is. Meer op 
ssi-schaefer.com
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In plaats van het te hebben over ROI en personeel-
reductie legden Latijns-Amerikaanse bedrijven in 
de laatste jaren een sterkere belangstelling aan de 

dag om automatiseringsknowhow te verwerven, aan-
gezien dit een belangrijke strategische factor voor 
succes vertegenwoordigt in hun bedrijf. Neem nu Ria-
chuelo, de grootste modehandelaar van Brazilië, die 
na de automatisering van zijn logistieke centrum het 
meest winstgevende jaar in het 70-jarige bestaan van 
het bedrijf beleefde. 

Andere voorbeelden van Latijns-Amerikaanse bedrij-
ven die al voordeel hebben gehaald uit automatise-
ring in de interne logistiek, zijn Natura, de Braziliaanse 
marktleider in de cosmetica-industrie, en ook de eige-
naren van het merk ‘The Body Shop’, Drogueria del 
Sud, een van de grootste farmaceutische handelaren 
in Argentinië, en Volkswagen in Mexico. 

In de afgelopen drie jaar werd Brazilië – de motor van 
de LATAM-economie – geconfronteerd met de ergste 
economische crisis sinds de Grote Depressie, wat zich 
op de markt liet voelen: veel bedrijven besloten om 
hun hele investeringsprogramma uit te stellen, inclu-
sief hun automatiseringsplannen. Ook de buurlanden 
Argentinië en Mexico hadden te kampen met econo-
mische onzekerheden en verliezen.

Verder staan uiteraard alle markten bloot aan con-
junctuurcycli. Maar dankzij de toegenomen automati-
seringsgraad kunnen bedrijven beter omgaan met de 
daaruit resulterende luctuaties en lexibeler te werk 
gaan. SSI Schäfer heeft in de afgelopen jaren talrijke 
oplossingen in de regio geïmplementeerd. Denk bij-
voorbeeld aan de shuttlesystemen Cuby en Navette, 
de logistieksoftware WAMAS®, hangbaantechniek, 

automatisch geleide voertuigsystemen en ook auto-
matische palletiseerders en de-palletiseerders. 

De Latijns-Amerikaanse markt is even veeleisend als 
elke andere markt ter wereld – en de sowieso al hoge 
automatiseringsgraad in de verschillende landen 
neemt gestaag toe. De achtergrond daarvan is dat 
de Latijns-Amerikaanse bedrijven een economische 
heropleving verwachten door gebruik te maken van 
geautomatiseerde magazijnoplossingen. Daarnaast 
heeft Latijns-Amerika een enorm groeipotentieel en 
behoort SSI Schäfer hier tot een van de beste bedrij-
ven in zijn branche. 

“De keuze voor een geautomati-
seerde interne supply chain dient er 
te komen dankzij de mogelijkheden 
die de automatisering biedt op het 
gebied van service en concurrentie-
voordelen. Steeds meer onderne-
mers uit Latijns-Amerika investeren 
in de interne logistiek. Het is niet 
langer alleen een onderwerp voor 
visionairs.” 

Daniel del Campo 
CEO, SSI Schäfer LATAM

Global Markets
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Korte berichten

onderwerpen in de logistiek, zoals kunstmatige intelli-
gentie en cloud solutions, smart factory, e-commerce en 
lexible automation – gecombineerd met praktijkgerichte 
succesverhalen. Het expertforum inspireerde niet alleen 
de talrijke bezoekers aan de beursstand in Stuttgart maar 
ook een hoog aantal online kijkers via live streaming.

Stuttgart/Hannover, Duitsland. Met nieuwe producten en 
smartoplossingen, innovatieve vormen van presentatie en 
toekomstgerichte showcases verwelkomde SSI Schäfer de 
bezoekers op LogiMAT en CeMAT 2018. Op LogiMAT werd 
de nieuwe, schaalbare SSI Flexi Shuttle exclusief gepresen-
teerd, die ook op CeMAT met zijn intelligente veelzijdige 
functionaliteit, variabele stelplaatsgroottes en maximale 
modulariteit tot de hoogtepunten behoorde. 

Met één aandrijfsysteem transporteren, stuwen, buferen, 
verdelen en sorteren: bezoekers konden zich op beide 
beurzen overtuigen van deze veelzijdige functionaliteit van 
de innovatieve tassensorteerder SSI Carrier. De jongste inno-
vaties op softwaregebied demonstreerde SSI Schäfer met 
de showcase ‘WAMAS® via spraakbesturing’ en de wereld-
première van het nieuwe Labor and Resource Management 
System WAMAS® LRM. 

Logistieke experts te gast 
Voor het tweede jaar op rij luidde het motto op de beursstand 
van SSI Schäfer op LogiMAT ‘LET’S TALK’: in de verder ontwik-
kelde nieuwe editie van het expertforum hadden opinieleiders 
uit het bedrijfsleven en de wetenschap het onder andere over 
Magna, IBM, IKEA en Zalando en over actuele en toekomstige 

Video: 
Experts over 
oplossingen en 
trends in de 
logistiek.

LOGIMAT EN CEMAT 2018: DE HIGHLIGHTS
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Korte berichten

Oldenburg, Duitsland. De PHOENIX group, 
toonaangevend farmaceutisch handelaar in 
Europa, heeft de competentie van SSI Schäfer 
op het gebied van tijdige realisering be-
kroond met de uitreiking van de leveran-
ciersprijs van 2017 aan de experts van de 
Customer Service & Support (CSS) van de 
wereldwijd actieve intralogistieke aanbieder.

Na een gedetailleerde analyse en evalua-
tie van de geïmplementeerde projecten 
bepaalt een jury van het hoofdkantoor 
van het concern in Mannheim jaarlijks de 
winnaars. De selectie gebeurt uit meer 
dan 200 projecten die in de beoordelings-
periode bij de PHOENIX group zijn geïm-
plementeerd. Daarbij scoorde de CSS van  
SSI Schäfer met een betrouwbare en tijdige 
projectrealisering zonder afbreuk te doen 
aan de verkrijgbaarheid van producten en 
bedrijfsprocessen van PHOENIX.  

Giebelstadt, Duitsland. Het uitbreiden 
van de servicecompetentie, intensivering 
van de nabijheid bij de klant door lokale 
aanwezigheid en verhoging van de afwik-
kelingscapaciteiten met focus op kleine 
en middelgrote projecten – met deze 
doelstellingen in het achterhoofd heeft 
SSI  Schäfer de beslissing genomen om 
extra resources in huis te halen en heeft 
het in april 2018 het team van P@P Picking 
Systems GmbH overgenomen.

BESTE  
PROJECTTEAM

UITGEBREID 
SERVICETEAM

Aalter, België. Tijdens het lopende bedrijf heeft SSI Schäfer de interne 
logistiek van het internationale zuivelbedrijf FrieslandCampina met suc-
ces uitgebreid en gemoderniseerd. Resultaat? Geoptimaliseerde pro-
cessen, gestegen opslagcapaciteiten en aanzienlijke kostenbesparin-
gen. Het volledig geautomatiseerde logistieke magazijn is verbonden 
met de bestaande installatie en omvat een uitgebreid hoogbouwmaga-
zijn en op maat gesneden transportbaantechniek. De goederenstromen 
worden aangestuurd door de logistieksoftware WAMAS®.

SUCCESVOLLE MODERNISERING

Vansbo, Zweden. De Zweedse Lyko Group AG, een toonaangevende 
omnichannelspecialist voor haarverzorgings- en cosmeticaproducten in 
Noord-Europa, vertrouwt voor de realisering van zijn nieuwe geautoma-
tiseerde distributiecentrum op SSI Schäfer als hoofdaannemer. De sleu-
telklare systeemoplossing omvat onder andere de krachtige single-le-
vel shuttle Cuby, ergonomische werkplekken en de logistieksoftware 
WAMAS®. De inbedrijfstelling is gepland voor begin 2020.

OMNICHANNELLOGISTIEK IN ZWEDEN

Biella, Italië. SSI Schäfer heeft de overname aangekondigd van Incas 
S.p.A., een toonaangevend Italiaans bedrijf op het gebied van supply 
chain automation waarin het een belang van honderd procent verwerft. 
De overname van Incas met ongeveer 200 medewerkers en uitgebreide 
expertise op het gebied van systeemintegratie en IT past perfect in de 
overkoepelende strategie van SSI Schäfer. Hiermee verankert het bedrijf 
zijn lokale aanwezigheid in Zuidwest-Europa op duurzame wijze.

GROEI IN ITALIË



MEER IQ VOOR UW  
INTERNE LOGISTIEK

Uitgerust voor de uitdagingen van vandaag en morgen: met de gestandaardiseerde 
softwareoplossingen WAMAS® en SAP EWM, die uw logistieke processen perfect 
afdekken. Met innovatieve KPI-analyse en dashboards voor realtime visualisatie van 
uw data. En met meer dan 1.100 ervaren IT-experts die uw branche begrijpen en u de 
klok rond ondersteunen. Duurzaam. Eiciënt. Via één aanspreekpunt beschikbaar bij 
de wereldmarktleider. Spreek met ons over uw intralogistieke IT. Samenwerking met 
wederzijdse uitwisseling van ideeën vormt immers de basis voor gemeenschappelijke 
succesverhalen.

ssi-schaefer.com


