
UPDATE

ssi-schaefer.com

Nr. 

36

Leidraad voor geschikte fulfil-
mentoplossingen en logistieke 
systemen voor farma en fashion

E-COMMERCE &  
OMNICHANNEL

50 SUSTAINABILITY & 
CLIMATE LEADERS

Partners voor duurzame, econo-
mische en toekomstbestendige 
intralogistieke oplossingen

Stapsgewijs naar digitale magazij-
nen en logistieke oplossingen met 
de juiste hard- en software

DIGITALISERING  
OP MAAT

B E D R I J F S M A G A Z I N E

IDEEËN, VISIES & OPLOSSINGEN VOOR DE INTERNE LOGISTIEK



Bekijk nu de nieuwe 
bedrijfsvideo!

https://www.ssi-schaefer.com/nl-nl/onderneming

ssi-schaefer.com

INNOVATOR,
PRODUCENT EN

LANGETERMIJNPARTNER.
STANDAARDPRODUCT TOT
VEELZIJDIGE OPLOSSING:
WELKOM BIJ SSI SCHÄFER.

VAN 



3

Editorial

Beste lezer,

2020 is en blijft een uitzonderlijk jaar. Veel van onze dage-
lijkse activiteiten, zowel thuis als op het werk, moesten we 
van de ene op de andere dag aanpassen. Zaken die we 
als veilig en vertrouwd beschouwden, werden plotseling 
onzeker en dat geldt in zekere mate tot op de dag van 
vandaag. Dit bemoeilijkt de toekomstplanning van onze 
activiteiten.

In veel andere sectoren gebeurt iets vergelijkbaars. In de 
detailhandel moeten merkproducenten en retailers zich 
bijvoorbeeld snel aanpassen, zichzelf opnieuw uitvinden 
en strategieën versneld implementeren of opnieuw 
opstellen om de plotselinge verandering van het klant-
gedrag naar digitale kanalen aan te kunnen. De prognoses 
van vóór de pandemie, waarin in 2023 e-commerce 22% 
van alle verkopen zou uitmaken (bron: eMarketer), zijn al 
lang achterhaald. Desondanks blijft vanuit het oogpunt 
van intralogistiek een efficiënte afwikkeling van zowel 
online als traditionele handel met een multi- of omnichan-
nel-benadering één van de grootste uitdagingen die moet 
worden overwonnen. Als betrouwbare partner is het onze 
plicht om onze klanten hierbij langdurig te ondersteunen.

Ook in deze moeilijke tijden moeten wij ons op onze 
prioriteiten blijven concentreren: we hebben maar één 
planeet en we moeten allemaal ons steentje bijdragen 
om de beschikbare hulpbronnen zo goed mogelijk te 
gebruiken. Om onze boodschap voor een duurzame, 
economisch draagkrachtige en op de toekomst gerichte 
intralogistieke oplossingen kracht bij te zetten, hebben 
we bij SSI Schäfer besloten om ons aan te sluiten bij het 
initiatief “50 Sustainability & Climate Leaders”. Onder het 
motto “A race we can win” komen 50 ondernemingen 
uit verschillende branches wereldwijd samen om hun 
bijdrage aan het bereiken van de 17 klimaatdoelen van 

de Verenigde Naties te leveren en om innovaties en 
duurzame businessmodellen te presenteren. Als aanbie-
ders van Business-to-Business-oplossingen hebben we 
drie klanten verzocht om hun persoonlijke ervaringen 
te delen over hun samenwerking met ons bij de ont-
wikkeling en realisatie van duurzame oplossingen. Dit 
is slechts het begin van een reis die tot ver in het jaar 
2021 zal duren.

Hoe ziet duurzame intralogistiek er dan uit? We 
hebben we ons op de markt nog nauwelijks over dit 
onderwerp uitgesproken, maar SSI Schäfer heeft al wel 
een omvangrijk portfolio aan oplossingen ontwikkeld 
dat bijvoorbeeld hardware voor energieterugwinning, 
software-oplossingen voor energie-efficiëntie en pre-
ventief onderhoud omvat. Bovendien gebruiken we 
gerecyclede kunststoffen en geven we advies over een 
milieuvriendelijke bouw.

De digitale transformatie heeft doorgaans ook verstrek-
kende gevolgen voor het bedrijfslandschap en schept 
zowel kansen als uitdagingen. Daarmee samenhan-
gende trends, zoals e-commerce, big data, machine 
learning, kunstmatige intelligentie en het Internet of 
Things zullen, als ze slim worden toegepast, tot grote 
productiviteitsstijgingen leiden. Naar onze mening gaat 
het bij logistiek 4.0 niet om de volledige digitalisering 
van het totale magazijn, maar veel meer om het vinden 
van de juiste mate van digitalisering en (deel)automati-
sering die elke specifieke situatie vereist.

De intralogistiek vormt de ruggengraat van vrijwel elke 
sector en levert diensten die onontbeerlijk zijn voor 
het functioneren van een moderne samenleving. Als 
familiebedrijf concentreren wij ons daarbij op de totale 
bedrijfskosten (Total Cost of Ownership). Wij willen zowel 
grote concerns als kleine en middelgrote bedrijven 
(MKB) helpen bij het continu verhogen van de efficiency 
en productiviteit van hun logistieke processen, zodat ze 
klaar zijn voor de toekomst en successen kunnen boeken. 
Onze lijfspreuk ‘Think Tomorrow.’ vat onze innovatieve 
houding en ambities samen om een betrouwbare part-
ner voor de langetermijn van onze klanten te zijn. 

Veel plezier bij het lezen van Update 36! Ik hoop dat u het 
interessante artikelen vindt die stof tot nadenken geven. 
We komen graag met u in contact om van gedachten 
te wisselen en samen vorm te geven aan de toekomst. 

Met vriendelijke groet,

Steffen Bersch

CEO van SSI Schäfer Group
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▸  Partners voor duurzame en toekomstbestendige 
intralogistieke oplossingen: SSI Schäfer sluit zich als 
enige intralogistieke onderneming aan bij dit initiatief 
en stelt drie casestudies voor die hierop aansluiten:

▸  Casestudy: Duurzame innovatie voor de realisatie 
van een schaalbare oplossing voor een nieuw lokaal 
levensmiddelensysteem met Infarm (Europa)

▸  Casestudy: Verbeterde veerkracht voor klimaatveran-
dering en onvoorspelbare gebeurtenissen met  
ORCA Cold Chain Solutions (Azië)

▸  Casestudy: Een digitaal distributiecentrum met 
energiezuinige hardware en een intelligente soft-
wareoplossing voor voorspellend onderhoud met 
Pepperl+Fuchs (Noord-Amerika) 
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▸  Ruimte-, kosten- en energiebesparingen en betere 
procesorganisatie met stellingsystemen: Hoe magazijnruimtes  
in de lengte, breedte en hoogte optimaal kunnen worden benut 

▸  Kwaliteit van het orderpicken duurzaam verbeteren met 
ergonomisch ingerichte werkplekken

▸  Gevaarlijke goederen veilig opslaan: De eisen die aan 
verpakkingen worden gesteld en hoe veiligheid met efficiënte 
handling kan worden verenigd

▸  Centraal magazijn: efficiënt, medewerkersvriendelijk en 

toekomstgericht. Hoe Technische Groothandel Remmerden 
maximale efficiëntie uit centralisatie haalt door middel van lease
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PARTNER VOOR DUURZAME, ECONO-
MISCHE EN TOEKOMSTBESTENDIGE 
MATERIAALVERWERKINGSOPLOSSINGEN 

SSI Schäfer heeft zich tot nu toe als enige bedrijf gespecialiseerd in intern 
transportsystemen aangesloten bij het 50 Sustainability & Climate Leaders-initiatief.

H
et 50 Sustainability & Climate Leaders-initiatief is 
het antwoord van het internationale bedrijfsleven, 
dat de wens, de drive en het vermogen toont om 
effectief actie te ondernemen in de strijd tegen 

klimaatverandering en om de 17 Sustainable Development 
Goals (UNSDG) van de Verenigde Naties te halen. 

De materiaalverwerkingsindustrie is de ruggengraat van bij-
na elke sector en biedt diensten waar geen enkele moderne 
samenleving zonder kan, waardoor sectoren zowel lokaal 
als in een mondiale omgeving kunnen opereren. Het heb-
ben van een goed functionerende, duurzame supply chain 
is voor de meeste bedrijven een van de succesfactoren. 

Hulpbronnen zijn eindig en moeten verstandig worden 
gebruikt. Gezien de ervaring en het portfolio van duurzame 
oplossingen en innovaties, is SSI Schäfer uitgenodigd om 
deel te nemen aan het initiatief. De SSI Schäfer’s pay off 
‘Think Tomorrow.’ is hierbij zeker passend.

Als wereldwijde leverancier, met een sterke lokale aan-
wezigheid, helpt SSI Schäfer zowel grote alsook kleine tot 
middelgrote ondernemingen bij het innoveren en verhogen 
van de efficiëntie binnen hun logistieke processen en toe-
leveringsketens. Het doel is om deze bedrijven in staat te 
stellen succesvol en duurzaam te zijn op de lange termijn.

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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EEN RACE DIE WE SAMEN KUNNEN WINNEN!

Ontdek hoe onze intralogistieke oplossingen, 
middelen en activiteiten uw bedrijf kunnen 
helpen uw duurzaamheidsdoelen te bereiken. 
Samen zoeken we naar een oplossing.

INFARM:  
DUURZAME INNOVATIE

V olgens voorspellingen van de VN dat tegen 2030 80% 
van de bevolking in steden zal wonen, zal samen met 
de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar voed-

selproductie onze kostbaarste hulpbronnen overweldigen. 
Infarm en SSI Schäfer werkten samen om de overgang van 
traditionele landbouw naar geautomatiseerde verticale 
landbouw mogelijk te maken. Ze hebben een duidelijke 
betekenis gekregen om steden en nederzettingen veilig, 
veerkrachtig en duurzaam te maken. In vergelijking met 
traditionele landbouwgrond is de innovatie tot 400 keer 
efficiënter (op 25 m² kunnen landbouwers het equivalent 
van bijna 2 hectare landbouwgrond produceren), er wordt 
95% minder water, 75% minder kunstmest en geen chemi-
sche bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Meer oplossingen   >  

Als een van de toonaangevende 
wereldwijde leveranciers van in-
tralogistieke oplossingen, zijn we 
een ideale partner voor bedrijven 
die economische, toekomstgerich-
te en duurzame doelen nastreven.
We hebben een breed portfolio 
met innovatieve producten en 
oplossingen, die we combineren 
voor de specifieke behoeften van 

elke klant.

Steffen Bersch CEO van SSI Schäfer Group

https://pages.ssi-schaefer.com/upd36_50climateleaders

Om te laten zien wat duurzaamheid betekent, is 

SSI Schäfer een partnerschap aangegaan met drie klanten 

om verschillende oplossingen te presenteren:

  Duurzame innovatie om een schaalbare oplossing te  
creëren voor een nieuw lokaal voedselsysteem met  
Infarm (Europa)

  Weerbaarheid tegen klimaatverandering en onvoorspel-
bare gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie met 
ORCA Cold Chain Solutions (Azië)

  Een digitaal distributiecentrum met energiezuinige hard-
ware en een slimme softwareoplossing voor voorspellend 
onderhoud met Pepperl + Fuchs (Noord-Amerika)

Duurzaamheid op verschillende terreinen

  Energie-efficiëntie en milieuvriendelijke exploitatie van 
magazijnen en materiaalstromen

  Ecologische bouwmethoden
  Korte toeleveringsketens
  Voorspellend onderhoud en onderhoud op afstand
  Gezonde arbeidsomstandigheden en een schonere 
atmosfeer

  Minder afval en vermindering van de ecologische 
‘footprint’

Innovatie en efficiëntie in materiaalverwerkingsprocessen

SSI Schäfer speelt een sleutelrol bij het faciliteren van indus-
trieën en partners die efficiëntie samen duurzaamheid stimu-
leren, door manieren te vinden om levensvatbaar en winst-
gevend te blijven bij het aanpakken van klimaatverandering.
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In samenwerking met ORCA, de pionierende leverancier 
van koelketenoplossingen op de Filippijnen, kondigde 
SSI Schäfer de opening aan van het eerste wereldklasse 

koelketenopslagsysteem van het land. ORCA koos SSI Schäfer 
als partner vanwege zijn uitstekende staat van dienst op het 
gebied van technologie, constructie en klantenondersteuning. 
In het hart van de industriële zone van de hoofdstad Manilla 
vergroot de ORCA Taguig locatie de logistieke capaciteit en 
is daarmee tevens gereed voor onvoorziene gebeurtenissen.

Momenteel heeft ORCA drie locaties in Manilla: Alabang, 
Taguig en het momenteel in aanbouw zijnde Caloocan. Alle 
drie de locaties zijn strategisch gelegen nabij havens en indus-
triezones. Ook de Caloocan ORCA-locatie wordt volledig 
geautomatiseerd en samen met SSI Schäfer gebouwd.

Eerste volledig geautomatiseerde koelketen in de Filippijnen

ORCA Cold Chain Solutions is de eerste volledig geautoma-
tiseerde koelketen op de Filippijnen. Het biedt temperatuur-
gecontroleerde logistiek, warehousing en pre- en post-opslag 
diensten met toegevoegde waarde om voedingsbedrijven en 
de landbouwsector te helpen de versheid van hun producten 
te verlengen en te behouden.

ORCA Taguig heeft ongeveer 20.000 palletposities met diep-
vriesopslag op een oppervlakte van ongeveer een hectare. 
Dit is een ongekende prestatie en wordt mogelijk gemaakt 
door de rack-clad-technologie van SSI Schäfer. Met auto-
matisering kan ORCA Taguig tot 4.800 pallets in één dag 
verplaatsen. Aangedreven door Automated Storage Retrieval 
System (ASRS), kreeg dit systeem de ‘Pioneer Status’ door het 
Bureau of Investments, onder het Filippijnse Government 
Department of Trade & Industry.

De leveringsomvang van SSI Schäfer omvat een indrukwek-
kend aanbod van het volautomatische hoogbouwmagazijn 
met aardbevings- en tyfoonbestendige stellingtechniek, 
transporttechniek, ergonomische goederen-naar-werksta-
tions tot de logistieke software WAMAS®.

Transparantie van processen en voorraad

Afgezien van de hardware, biedt het door SSI Schäfer 
geleverde WAMAS-magazijnbeheersysteem een live track- 
ing van de goederen. Behalve dat het klanten van ORCA 
veel inzicht geeft, stelt het hen bovendien in staat om hun 
goederen efficiënt te volgen en te verplaatsen volgens een 
FEFO-systeem (First Expiry, First Out). Bovendien zorgt het 
hebben van nauwkeurige gegevens ervoor dat alle goe-
deren worden verantwoord en diefstal wordt afgeschrikt.

In een klimaat met veel onzekerheid, stellen de technologie 
en innovatie van SSI Schäfer ORCA in staat om hun klanten 
te verzekeren van hogere efficiëntienormen, nauwkeu-
rige rapportage en hoogwaardige klantenservice. Agnes 
Degala, Vice President Sales & Operations bij ORCA Cold 
Chain Solutions, vat de succesvolle samenwerking samen: 
“ORCA is het eerste en enige bedrijf in de Filippijnen dat 
zwaar investeert in wat wij voedselinfrastructuur noemen. 
Met SSI Schäfer hebben we deze grootse visie kunnen 
realiseren. Als verkoopleider zagen we hoe klanten aan-
getrokken werden tot ons merk vanwege de belofte van 
automatisering. We hebben ook uit de eerste hand ervaren 
dat de markt de waarde inziet die innovatie kan bieden. 
ORCA is uniek als bedrijf en samen hopen we meer van 
deze oplossingen van wereldklasse voor ons land te kun-
nen creëren.”

ORCA: VOEDSELVEILIGHEID EN -BEVEILIGING 
DOOR GEAUTOMATISEERDE KOELKETEN

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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PEPPERL+FUCHS:  
VOORUITSTREVEND DISTRIBUTIECENTRUM 
KLAAR VOOR DIGITALE TOEKOMST

Voor ons is SSI Schäfer onze intralogis- 

tieke partner. Met vooruitstrevende 

technologieën als WAMAS® Lighthouse, 

kunnen wij onze systemen preventief 

bewaken en beschikken we over een 

betrouwbare, moderne en duurzame 

oplossing.

Robin Stratthaus

Supply Chain Manager Amerika bij Pepperl+Fuchs

Sinds 1945 bedient Pepperl+Fuchs zijn klantenkring 
met innovatieve automatiseringsproducten. Vandaag 
de dag is de onderneming een wereldwijde pionier 

op het gebied van industriële sensortechnologie en elektri-
sche explosiebeveiliging. Het veelzijdige productportfolio 
biedt sensoren voor standaardtoepassingen, maar ook voor 
maatwerk totaaloplossingen.

Een totaalbeeld van de afhandelingsprocessen

Toen de behoefte aan een nieuw distributiecentrum in de 
VS duidelijk was, koos Pepperl+Fuchs als standplaats voor 
Katy in de staat Texas. Deze plaats beschikt over perfecte 
verbindingen met de haven, de luchthaven en andere pro-
ductiebedrijven. Voor het nieuwe verdeelcentrum werden 
meerdere doelstellingen gedefinieerd. Allereerst wilde 
Pepperl+Fuchs een nieuw systeem plaatsen waarin hun 
automatiseringssensoren konden worden toegepast. Ten 
tweede moesten de technische systemen een totaalover-
zicht van de afhandelingsprocessen mogelijk maken. En 
het belangrijkste aspect betrof de doorvoersnelheid, want 
met de installatie moeten de klanten snel van de juiste 
producten kunnen worden voorzien. 

Innovatief en hoogwaardig gemechaniseerd concept 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft SSI Schäfer 
nauw met Pepperl+Fuchs samengewerkt en het logistieke 
softwaresysteem WAMAS® geïmplementeerd. De gege-
vens van de Pepperl+Fuchs sensoren worden ingevoerd in 
WAMAS® en WAMAS® Lighthouse, die het gehele systeem 
besturen en real-time gegevens leveren over prestatie- 
indicatoren van het complete systeem.

Het hoofddoel van het systeem is om klantleveringen snel af 
te handelen door foutloos te orderpicken. Dit doel hebben 
de partners samen bereikt. De vooruitstrevende technologie 
in het complete systeem maakt verschillende analysege-
gevens zichtbaar die helpen knelpunten te voorkomen. 
Ook kan het bedrijfsteam hierdoor proactief preventieve 
onderhoudsmaatregelen en andere belangrijke activiteiten 
uitvoeren. 

De nieuwe installatie omvat zowel palletstellingen als een 
automatisch kleingoedmagazijn, bediend door drie Schäfer 
Miniload Cranes (SMC) met ongeveer 28.000 opslagloca-
ties. Het distributiecentrum biedt een complete inrichting 
voor opslag, distributie en aanmaak van klantspecifieke 
toepassingen.

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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E-commerce

HOE BEPAALT U DE BESTE 
FULFILMENTSTRATEGIE VOOR 
E-COMMERCE BINNEN UW BEDRIJF?

Nu online: een Best Practice Guide voor het (achteraf) implementeren van 
uw fulfilmentoplossing

De retailsector verandert momenteel in een ongekend 
hoog tempo. Veranderingen in het koopgedrag van 
consumenten, ongerustheid met betrekking tot gewij-

zigde marktomstandigheden en een pandemie plaatsen 
retailers en merkproducenten voor grote uitdagingen. Zij 
moeten zich opnieuw uitvinden om klanten voor zich te 
winnen. Volgens een studie van eMarketer was e-commerce 
vóór de wereldwijde COVID-19-pandemie op weg om in 
2023 maar liefst 22 % van alle aankopen voor zijn rekening te 
nemen. Met gratis online verzending en levering op dezelfde 
dag hebben ook Amazon en andere grote retailgiganten 
bijgedragen aan het veranderende consumentengedrag. 

COVID-19 zal deze verandering in de richting van e-com-
merce verder versnellen en een permanente omslag in het 
koopgedrag bewerkstelligen. Klanten die gewoonlijk naar 
de winkel gaan, proberen nu e-commerce uit. Deze omslag 
heeft een definitief karakter, volgens analisten van UBS. 
Volgens TechCrunch is e-commerce in de VS gestegen tot 
49%, terwijl Internet Retailing aangaf dat zes van de tien Euro-
peanen ook na de pandemie online inkopen blijven doen. 
Shopee, het grootste online shoppingplatform van Azië, 
noteerde volgens Nikkei Asian Review een groei van 74,3 % 
ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarnaast neemt de 
merkloyaliteit af, omdat consumenten naar andere merken of 
online winkels uitwijken als de gewenste producten niet meer 
beschikbaar zijn. Vanwege dit nieuwe koopgedrag zoeken 
detailhandelaren en merkproducenten naar manieren om 
online aankopen terug te dringen. Afgezien van hamsterin-
kopen verandert het koopgedrag van e-commerceklanten 
in het algemeen.

De levensmiddelenhandel maakt grote veranderingen 
door. Er zijn echter andere retailsegmenten die een hele 
andere realiteit beleven en zware tijden doormaken. Omdat 
winkelcentra gesloten zijn en consumenten thuisblijven, is 
het devies om zich op e-commerce te focussen. Door dit 
veranderde koopgedrag hebben distributiecentra een 
sterke groei doorgemaakt. Terwijl e-commerce- en omni-
channel-distributiecentra het laatste decennium in omvang 
zijn gegroeid, waren lokale winkels vaak gedwongen  
te sluiten.

Ook fabrikanten richten zich op deze omschakeling. Omdat 
er steeds meer winkels sluiten, gaan merkproducenten steeds 
vaker over op online handel: directe verkoop aan eindklanten 
om de omzet en merkentrouw te behouden. Met het sluiten 
van retailzaken die vroeger hoge omzetten kenden, hebben 
merkproducenten een nieuwe strategie nodig die ze direct 
bij de klant brengt. E-commerce is daarbij succesvol. Voor 
categorieën als medische artikelen, kleine huishoudelijke 
apparaten, levensmiddelen en dranken, sportartikelen en 
diervoeding is de trend positief. Maar met het stijgende aantal 
sluitingen van bestaande winkels zien de merkproducenten 
zich nu gedwongen direct aan de klant te verkopen. Al deze 
ontwikkelingen leiden tot de volgende conclusie: of je richt je 
op een online verkoopstrategie, óf je moet de winkel sluiten.

Distributiestrategie voor e-commerce implementeren

Door de vele veranderingen die zich momenteel op de 
markt voordoen, zoeken zowel retailers als producenten naar 
wegen om digitale strategieën in te voeren of opnieuw vorm 
te geven. E-commerce-fulfilment wordt daarbij vaak buiten 
beschouwing gelaten, ook als de e-commerce-ervaring voor 
de eindklant goed doordacht en geïmplementeerd is. Daarom 
hebben de e-commerce-experts van SSI Schäfer deze leidraad 
samengesteld. Deze biedt inzicht in de complexiteit van online 
opdrachten en laat zien hoe u een op de bedrijfsstrategie 
gebaseerd fulfilment kunt plannen en implementeren.

Doelstellingen van de Best Practice Guide:

•   Inzicht verschaffen in de verschillen tussen geautomati-
seerde opslag- en ophaalsystemen, sortering, orderpick-
mogelijkheden, opslagtechniek en klantcontactpunten 
binnen het fulfilmentproces.

•   Weloverwogen besluiten of een automatiseringsoplos-
sing de juiste is en welke fulfilmentmethode voor welke 
toepassing geschikt is. 

•   Beslissen hoe u met een solide distributiestrategie omgaat 
en begrijpen welke stappen u moet ondernemen om dit 
proces te starten. 

Deze leidraad biedt de vereiste gereedschappen om  
de omvang, de planning en de implementatie van het 
e-commercefulfilment vast te stellen.
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ONLINE 
Download nu de Best 
Practice Guide en definieer 
de eerste stappen voor uw 
eigen distributiestrategie!

https://pages.ssi-schaefer.com/upd36_e-commerce-guide 
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Een hoger gezondheidsbewustzijn onder consu-
menten en de trend tot zelfmedicatie leiden tot 
een hogere vraag naar receptvrije producten en 

beauty- en verzorgingsproducten uit de apotheek, die 
vaak op internet worden besteld. Maar ook online bestel-
lingen van voorgeschreven producten op recept – met 
zero-error-tolerantie – komen steeds meer voor. Met name 
door de huidige COVID-19-situatie neemt de vraag naar 
alle soorten geneesmiddelen sterk toe. 

Hierbij varieert de betekenis van e-commerce wereldwijd. 
Vooral in Europa worden zeer grote stijgingen verwacht. 
In de toekomst is in het bijzonder het samenspel tussen 
producent, groothandel, vaste verkooplocatie en online 
handel doorslaggevend. 

Individueel geconfigureerde logistiek voor een effici-

ente orderafhandeling

Van postorderapotheken wordt verlangd dat ze hun 

producten snel, goedkoop en vooral ook veilig aan hun 
eindklanten kunnen leveren. Een naadloos op elkaar 
afgestemde procesketen en een maatwerk logistieke 
oplossing vormen de basis voor succes voor online retai-
lers. Flexibiliteit en modulariteit zijn hierbij cruciaal om op 
nieuwe trends en technologieën in te spelen. Met name 
bij e-commerce stelt daarnaast de orderstructuur hoge 
eisen aan de intralogistiek. Bij zeer grote volumes aan 
kleinschalige orders, gecombineerd met een uitgebreid 
productassortiment, zijn hier efficiënte oplossingen vereist. 

Transparantie en zero-error-tolerantie

Bovendien verwachten eindklanten steeds vaker dat 
op de dezelfde dag of volgende dag wordt geleverd. 
Daarnaast stellen ze hoge eisen aan de kwaliteit. Om aan 
de klantverwachtingen en de strenge wettelijke eisen voor 
tracking & tracing en een zero-error-tolerantie te voldoen, 
is een individuele logistiekstrategie nodig. Bij SSI Schäfer 
staat de veiligheid van de consument hoog in het vaandel. 

POSTORDERAPOTHEKEN: 
ULTRAMODERN EN GESCHIKT VOOR 
DE GROEIENDE E-COMMERCE

Wat in de detailhandel, groothandel én mode-industrie al normaal is, wordt nu 
ook steeds meer geaccepteerd in de farmaceutische en cosmetica-industrie: 
e-commerce in de vorm van postorderapotheken. 
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Dit ondersteunen we met een uitgebreid portfolio 
aan oplossingen om flexibel aan de specifieke eisen 
te kunnen voldoen. 

Snellere levering van medicamenten met een 

hoge procesveiligheid

Een verhoogd verzendvolume van meer dan 35 mil-
joen pakketten per jaar, een zero-error-tolerantie en 
een bedrijf dat 24/7 is geopend. Shop Apotheke 
Europe, een van de toonaangevende online apo-
theken in Europa, wilde aan al deze eisen voldoen. 
Samen met SSI Schäfer werd een op de toekomst 
gerichte en volledig geautomatiseerde oplossing 
ontwikkeld. Naast een automatisch kleingoedmaga-
zijn wordt ook het shuttlesysteem SSI Cuby gebruikt 
dat als orderbuffer fungeert. De shuttle-voertuigen 
gaan hierbij met maximaal 800 dubbele cycli per 
gang per uur naar de opslaglocaties. 

Onderdeel van de innovatieve totaaloplossing 
vormen de A-frames die door het automatisch 
orderpicken een snelle afhandeling van complexe 
opdrachten mogelijk maken, zelfs op piekmomenten. 
Daarnaast worden Put-to-Light-werkstations en werk-
plekken voor het sorteren van afzonderlijke orders en 
het samenstellen van bulkorders geïnstalleerd. De 
logistieke software WAMAS® coördineert de totale 
goederenstromen. Het nieuwe e-commerce-distri-
butiecentrum in Sevenum (Nederland) gaat begin 
2021 in bedrijf.

WEBINAR
“De snelgroeiende online handel leidt ook in de 
toekomst tot grote veranderingen in warehousing. 
Om medewerkers optimaal te ondersteunen bij een 
efficiënte e-commerce- orderverwerking, verschuift 
de focus steeds meer naar maatwerk automatise-
ringstools en ergonomische oplossingen”, zo ver-
wacht Thomas Kaiser, Sales Manager Food Retail bij 
SSI Schäfer. In het webinar gaat hij dieper in op het 
onderwerp ‘Slimme logistieke oplossingen voor de 
hoge eisen aan e-commerce en duurzaamheid’. In 
de workshop stelt hij de mate van automatisering 
vast voor moderne interne logistiek. 

Bekijk nu het 
online webinar!

https://pages.ssi-schaefer.com/upd36_e-commerce_seminar



14

Rubrik

CASESTUDIE: FLEXIBELE 
OPLOSSING VOOR 
OMNICHANNEL LOGISTIEK
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E-commerce

Om een ‘best in class’ logistieke 
systeem op te zetten, investeerde 
Fenix Outdoor Logistics in de bouw 
van een nieuw distributiecentrum in 
Ludwigslust, Duitsland. In het hart 
van dit nieuwe gebouw en systeem 
is een SSI Carrier geplaatst. Dit is 
een zeer dynamische pouch sorter 
voor hangende en platte goederen. 
Het automatische systeem vermin-
dert het aantal handelingen en zorgt 
voor snelle levering van goederen 
richting de inpakstations in de juiste 
volgorde. 

A ls u op zoek bent naar een geschikte uitrusting 
voor uw volgende buitenavontuur, biedt Fenix 
een breed scala aan premiumproducten - 

waaronder de merken Fjällräven, Hanwag, Brunton, 
Primus en Tierra. De dochteronderneming Frilufts 
Retail Europe AG omvat winkels in Naturkompaniet 
(Zweden) en Partioaitta (Finland), evenals de Duitse 
retailer Globetrotter. Om de groeiende operationele 
uitdagingen van de omnichannelbusiness aan te 
gaan, heeft Fenix Outdoor International AG onlangs 
een logistiek bedrijf binnen de groep opgericht. Het 
doel van Fenix Outdoor Logistics GmbH is om winkels 
in Duitsland en Scandinavië te bevoorraden, evenals 
e-commerce klanten die niet kunnen wachten om 
hun spannende outdoor-ervaringen op te doen met 
geschikt materiaal. > 

Bekijk de video om het 
manuele logistieke concept 
voor zowel de retail als 
e-commerce levering vanuit 
één warenhuis te zien.

https://pages.ssi-schaefer.com/upd36_omnichannel-fenix
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E-commerce

POUCH SORTER 
ONDERSTEUNT DE 
FENIX AFHANDE-
LINGSSTRATEGIE

  Logistiek maatwerk concept voor zowel de 
levering van retail als van e-commerce vanuit 
één enkel magazijn, inclusief kant-en-klare 
implementatie

  Verhoogde productiviteit en maximale 
processtabiliteit

  Hoge beschikbaarheid van goederen en effi-
ciëntie ondanks dagelijkse en seizoensgebon-
den schommelingen

  Verlaging van order- en doorlooptijden

  Natuurlijke werkstroom door verbeterde ergo-
nomie op de werkplek

  Snelle opname in systeem bij retourzending

  Compleet systeem met hoge flexibiliteit en 
toekomstige schaalbaarheid voor bedrijfsgroei

VOORDELEN 

Een nieuw distributiecentrum voor flexibele 

omnichannelafhandeling 

De grote uitdaging is om te zorgen voor een efficiënte afhan-
deling van de leveringen aan de winkels en een groeiend 
aantal e-commerceklanten vanuit één enkel magazijn. Om 
een optimale winkelervaring te bieden, zijn een breed assor-
timent van goederen en efficiëntie noodzakelijk. Daarnaast 
zijn de dagelijkse en seizoensgebonden wisselingen in 
de bestellingen evenals een optimale afhandeling van de 
verschillende kenmerken van de verkoopkanalen van door-
slaggevend belang. Bij winkelleveringen gaat het om een 
exacte voorsortering en volgordebepaling van de goederen, 
terwijl bij de uitvoering van e-commerce de nadruk ligt op 
een snelle orderverwerking van talrijke kleine bestellingen 
en een zeer efficiënte verwerking van de retourzendingen. 

Het belangrijkste middel om aan deze eisen te voldoen 
is de SSI Carrier. De SSI Schäfer pouch sorter is modulair 
opgebouwd en kan tot 4.500 verschillende artikelen per uur 
transporteren, verzamelen, bufferen, sorteren en in de juiste 
volgorde plaatsen. Het dagelijkse transportvolume bestaat uit 
ongeveer 25.000 winkelartikelen en 5.000 pakketten, die naar 
klanten worden verstuurd. “We hebben een ‘best in class’ 
logistieke oplossing voor de toekomst geïnstalleerd,” zegt 
Felix Köhler, Warehouse Manager bij Fenix Outdoor Logistics. 
“De pouch sorter is een belangrijk onderdeel van het sys-
teem. Het systeem moet 90% van de orders verwerken met 
voorraadgoederen. Dit resulteert in zeer korte doorlooptijden 
met aanzienlijk lagere kosten en een 100% betrouwbare 
verwerking,” vervolgt Felix Köhler. De pouch sorter maakt 
indruk door zijn schaalbaarheid en flexibiliteit. Het systeem 
voldoet aan de gewenste prestaties en aan de eisen die aan 
de artikelstructuur in het magazijn worden gesteld.

Geavanceerde intralogistieke oplossing 

“Onze beslissing om SSI Schäfer te kiezen, is te danken aan 
het feit dat zij kozen om gezamenlijk een maatwerkoplossing 
voor onze eisen te ontwikkelen. Bovendien was SSI Schäfer 

in staat om als hoofdaannemer deze oplossing te leveren”, 
legt Felix Köhler uit. De leveringsomvang omvat de SSI Car-
rier met 25.000 zakken, zes ergonomische laadstations, elf 
ergonomische losstations en twee verticale liftbanen. Er is 
een drie verdiepingen tellend statisch R 3000 stellingsys-
teem met ongeveer 92.600 opslaglocaties en een palletop-
slagsysteem met meer dan 1.500 opslaglocaties. Daarnaast 
zijn er drie telescopische transportbanden en 1.500 order-
bakken. Verder zijn er invoer- en afhaaltransportbanden 
voor platte goederen, gebruikte dozen en lege bakken. 
De processen van het transportsysteem worden beheerd 
en aangestuurd door de logistieke software WAMAS® van 
SSI Schäfer. 
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SSI Schäfer is een betrouwbare en 

bestendige partner. Wij zijn meer 

dan tevreden met de maatwerkop-

lossing. Vanwege het grote succes 

van ons bedrijfsmodel zijn wij 

van plan om onze intralogistieke 

oplossing uit te breiden en kijken 

wij met een positieve blik vooruit”

Felix Köhler

Magazijnmanager bij Fenix Outdoor Logistics

Een goed systeem voor de levering aan verschillende 

verkoopkanalen

Een meerderheid van de goederen gaat door het SSI 
Carrier systeem. Op het laadstation wordt elke zak gevuld 
met een artikel. Door het scannen van het artikel is de 
barcode van het product gekoppeld aan het betreffende 
transporteur-ID en weet de software welke zak welk pro-
duct bevat. De gevulde zakken gaan door verschillende 
bufferzones waar partijen met maximaal 216 zakken 
worden gevormd. Daarna komen ze aan bij de martrix-
sorteerder, het hoofdbestanddeel van de SSI Carrier. De 
matrixsorteerder sorteert de zakken en maakt op volgorde 
de klantbestellingen aan vanuit de batches. Bij Fenix is een 
matrixsorteerder met drie sorteerstappen van elk zes lijnen 
geïnstalleerd. Na het sorteren van de zakken, op basis van 
de orders, gaan de items in de juiste volgorde door naar 
een verpakkingsbuffer en naar de losstations. Het hele 
proces wordt aangestuurd door de logistieke software 
WAMAS, die communiceert met het overkoepelende 
magazijnbeheersysteem van de klant. De SSI Carrier is 
ook cruciaal voor een snelle verwerking van retouren. Na 
een controle worden geretourneerde goederen waar veel 
vraag naar is, direct opgeslagen in de dynamische buffer 
van de SSI Carrier, niet in het statische opslagsysteem. De 
goederen zijn dus direct terug in het systeem en op elk 
gewenst moment automatisch beschikbaar voor nieuwe 
orders en verzending.

Verdere uitbreiding op de nieuwe locatie

Op weg naar een “best in class” logistiek om zowel de 
e-commerce business als de detailhandel te versterken, 
plant Fenix Outdoor Logistics de bouw van een derde 
gebouw dat waarschijnlijk in 2021 met SSI Carrier- 
technologie zal worden uitgerust.
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Digitalisering

Elk jaar brengen smartphoneproducenten nieuwe 
generaties van hun producten op de markt. De 
betreffende modellen zijn identiek als ze de fabrie-

ken verlaten. Wanneer een mobiele telefoon echter voor 
het eerst door de klant wordt ingeschakeld, begint de 
individualisering door de klant nadat de basisinstellingen 
zijn voltooid. Met apps en meldingsinstellingen wordt 
het apparaat aangepast aan de individuele gebruiker en 
toepassing. Geen enkel apparaat komt qua configuratie 
nog overeen met een ander.

In de logistiek vormt de mogelijkheid om de Value Added 
Services te individualiseren – de meerwaarde die het 
magazijn aan de exploitant en eventueel ook de klant 
moet bieden – een basisvoorwaarde voor moderne intra-
logistiek. In principe was deze mogelijkheid tot individu-
alisering er vroeger ook al. 

Om te kunnen concurreren, komen daar echter ook inves-
teringskosten bij en een kostbare individualisering weegt 
dan niet altijd op tegen de mogelijkheden die daaruit 
voortvloeien. Hoe kan dit spanningsveld tussen flexibiliteit, 
kwaliteit en kosten worden opgelost?

Flexibiliteit als product van modulariteit en 

standaardisering

De Smartphonebranche wijst de weg: de hardware van 
de smartphone is in hoge mate gestandaardiseerd. Er 
zijn weliswaar verschillen in de betreffende uitvoeringen. 
Als het echter om de ingebouwde processoren, displays 
en andere functies gaat, vinden we veel van de inge-
bouwde componenten in meerdere modellen terug. De 
producenten beginnen zich te onderscheiden door de 
meegeleverde programma-uitbreidingen om individuele 
gebruikerservaringen te creëren.

Ook in de logistiek wint de software naast de hardware 
steeds meer aan betekenis. Naast de standaard verwer-
kingscapaciteit is de afhandeling van vraaggestuurde 
opdrachten cruciaal. Daarvoor is een totale magazijn-
overschrijdende benadering nodig. Een van de grootste 
uitdagingen is om – met al deze flexibiliteit – te voorkomen 
dat het magazijnsysteem in een ongedefinieerde toestand 
komt. Het magazijn moet altijd een antwoord op de hui-
dige aanvragen kunnen geven en elke component moet 
betrouwbaar functioneren. Zo ontstaat structuur voor 
de flexibiliteit bij gelijkblijvende kwaliteit en stabiliteit:

Flexibiliteit vormt tegenwoordig een basisvoorwaarde. Dit komt door prioriteit, kij-
kend naar de volatiele markten, onvoorspelbare gebeurtenissen op het gebied van 
milieu en samenleving en de vrijwel niet te plannen schommelingen in de vraag 
in tijden van toenemende digitalisering en groeiende e-commerce. Dit betekent 
echter niet ‘individualiteit tot elke prijs’. Niet in het privéleven, noch in opslag- en 
logistieke processen en de bijbehorende software. De juiste balans tussen een 
individuele aanpak en standaardisering bepaalt de toekomstbestendigheid. 

FLEXIBILITEIT IN 
HET MAGAZIJN

DE JUISTE BALANS TUSSEN 
STANDAARDISERING EN 
INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Markus Klug
Data Science & Simulation 
at SSI Schäfer
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FLEXIBILITY-ENHANCING CLOUD-SERVICES

Control

WMS

Material flow

Standardization

Flexibilization

Modularization

Digitalisering

Op besturingsniveau geldt een maximale efficiëntie. 
Eenmaal verzonden besturingscommando’s moeten snel 
en efficiënt worden opgevolgd. Tijd verliezen bij respons- 
tijden of andere vertragingen worden vermeden. De 
gegevensuitwisseling voor de bovenliggende systemen 
verloopt inzichtelijk en efficiënt op basis van normen, zodat 
de informatie vrijwel in realtime kan worden verwerkt. 
Hiertoe is een adequate standaardisering nodig die een 
betrouwbare basis biedt aan de bovenliggende niveaus. 
Immers: standaarden versnellen het project en zijn veiliger 
en goedkoper tijdens bedrijf en onderhoud.

De materiaalstroom is modulair. Componenten kunnen 
onderling samenwerken en op elkaar worden afgestemd. 
Modules zoals shuttle-gangpaden voeren de subtaken uit 
die eraan zijn toegewezen.

Het WMS-niveau (magazijnbeheerniveau) ‘orkestreert’ 
het magazijn met een groot aantal toepasbare functies. 
Verschillende parameters maken de individualisering van 
het betreffende klantmagazijn mogelijk. Er is echter ook 
steeds meer behoefte om deze services uit te breiden met 
functionaliteit die boven de lokale computercapaciteit 
uitstijgt. Dit perspectief biedt nieuwe benaderingen voor 

intelligente, tevens op KI gebaseerde oplossingen die niet 
meer met de ter plaatse beschikbare computercapaciteit 
kunnen worden gerealiseerd. 

Flexibiliteit vereist betrouwbare randvoorwaarden. Als 
de componenten (besturing, materiaalstroom en WMS) 
en de geïnstalleerde infrastructuur dit mogelijk maken, 
dan staat een aanpasbare magazijnexpoitatie niets meer 
in de weg. Om de flexibiliteit ten volle te benutten, moe-
ten deze services steeds verder worden uitgebreid tot 
boven de lokale computercapaciteit. Hier worden nieuwe 
benaderingen van intelligente, ook met KI ondersteunde, 
oplossingen als flexibiliteitsvergrotende cloudservices 

toegepast. De hoge prestatie-eisen hiervan overstijgen 
de ter plaatse beschikbare rekenkracht.

Met het uitgebreide softwareportfolio WAMAS® en SAP 
EWM bestrijkt SSI Schäfer alle processen van magazijn- 
tot materiaalstroombeheer. Tegelijkertijd optimaliseren 
onze software-experts de productiviteit en bedrijfspres-
taties van de klant door middel van virtuele oplossin-
gen. Zo creëren we de mogelijkheid om door meting 
en evaluatie het magazijn actief te exploiteren aan de 
hand van KPI’s.
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In veel bedrijven zijn digitalisering, automatisering, Indus-
try 4.0 en smart-logistics actuele thema’s. De intralogis-
tiek kent al vele voorbeelden van succesvol uitgevoerde 

digitaliseringsstrategieën. Bij bedrijven waar de opslag 
en het orderpicken van artikelen geen kernactiviteiten 
vormen, vind je nog steeds systemen met handmatige 
boekingshandelingen die zich in de loop der jaren hebben 
ontwikkeld. Er is hier weinig transparantie en systemen zijn 
niet gekoppeld. Om het magazijn en de logistiek adequaat 
te digitaliseren zodat ze toekomstbestendig, én concurre-
rend zijn, worden stapsgewijze aanpassingen en moderni-
seringen achteraf als flexibele oplossingen aangeboden.

Transparante intralogistieke processen voor digitale 

transformatie

Een succesvol magazijnsysteem wordt gekenmerkt door 
snel volledig inzicht in de voorraden en bestellingen, waarbij 
alles overzichtelijk wordt verwerkt. Daarnaast is een automa-
tische en betrouwbare registratie van de voorraden steeds 
belangrijker om de beschikbare medewerkers zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Naast de overkoepelende procesop-
timalisatie moet bovendien de inventarisatie eenvoudig 
zonder fouten kunnen worden uitgevoerd.

Slimme software

Met intuïtief te bedienen software kan zonder hoge  
IT-kosten aan de volgende eisen worden voldaan:
•   Communicatie tussen magazijn en voorraadbeheersys-

teem of ERP-systeem
•   Documentloos orderpicken bij gebruik van barcode- of 

RFID-technologie met Pick by Light
•   Afdrukken van documenten en etiketten tijdens het proces
•   Efficiëntere inventarisatie dankzij betrouwbare gegevens

Voorwaarden voor stapsgewijze digitalisering

Eenvoudige concepten, zoals Pick by Light of het gebruik 
van barcodescanners, kunnen eenvoudig worden inge-
voerd. Deze functioneren zelfs met stand-alone-apparaten 
die niet met een bovenliggend systeem zijn verbonden.
Om alle voordelen en digitaliseringsmodules te kunnen 
benutten, wordt doorgaans een koppeling met een boven-
liggend systeem aanbevolen. Maar ook dit vormt inmiddels 
geen grote barrière meer. Zo ondersteunen vrijwel alle 
gangbare ERP- en voorraadbeheersystemen standaard 
verschillende interfaceprotocollen.

Beheer van correcte stamgegevens als basis voor ge-

digitaliseerde processen

In sommige gevallen moeten kleine en middelgrote be-
drijven nog een inhaalslag maken om correcte data en 
stamgegevens te kunnen beheren. Goed onderhouden 
stamgegevens vormen natuurlijk bij elke vorm van di-
gitalisering een belangrijke basis en daarmee een goe-
de voorbereiding. Om desondanks op korte termijn de 
overstap naar een digitaal magazijn te kunnen maken, 
heeft bijvoorbeeld de standaardsoftware WAMAS® in de 
SSI LOGIMAT® (magazijnlift) een minimum aan gegevens 
nodig. Deze lift is met een artikelnummer, artikelomschrij-
ving en stukseenheid volledig functioneel.

De magazijnlift SSI LOGIMAT® kunt u in elke digitale 

strategie integreren

Of u nu aan het begin van de digitalisering staat of het con-
cept van de digitale fabriek al in de praktijk hebt gebracht, 
de SSI LOGIMAT® kan dankzij zijn flexibele softwareoplos-
singen eenvoudig als module worden geïntegreerd. De 
directe koppeling met een bovenliggend ERP-systeem 
of WMS koppelt uw processen en zorgt voor transparan-
tie. Gebruik de SSI LOGIMAT® in eerste instantie voor 
handmatige processen en bereid alles alvast voor op een 
toekomstige integratie. Door middel van modulaire en 
flexibele softwarecomponenten kan de digitalisering van 
uw magazijn geheel op maat in uw langetermijnstrategie 
worden geïntegreerd.

Digitalisering

STAPSGEWIJS NAAR EEN  
DIGITAAL MAGAZIJN
Felix Lütkebomk, manager productsector Dynamische Systemen 
bij SSI Schäfer, legt uit hoe bestaande magazijnsystemen effici-
enter en transparanter kunnen worden gemaakt.
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Lees meer over 
het onderwerp 
klantenservice en 
ondersteuning.

https://www.ssi-schaefer.com/nl-nl/customer-service-support

Digitalisering

Met de groei van e-commerce 
wordt de mogelijkheid om pro-
ducten overal en altijd te verkrij-

gen steeds meer vanzelfsprekend. De 
verwachtingen van klanten in dit opzicht 
stijgen en als gevolg daarvan moeten 
retailers niet alleen voorbereid zijn op 
dagelijkse en seizoensgebonden zaken, 
maar ook op plotselinge, onvoorziene 
schommelingen in de vraag. Het doel 
om een   continue en flexibele levering 
te garanderen, vereist precies de juiste 
processen en logistiek die altijd werkt.

Daarom voorzien wij onze klanten van 
preventieve diensten, die een hoge sys-
teembescherming bieden met proactieve 
en digitale onderhoudsmaatregelen. 
Maar ook reactieve diensten voor snelle 
en betrouwbare 24/7 probleemoplos-
sing. En een geoptimaliseerd Life Cycle 
Management systeem om de noodzake-
lijke systeembeschikbaarheid te garande-
ren en het systeem toekomstbestendig 
te maken.

Preventieve services voor maximale 

systeembeschikbaarheid

Met onze preventieve diensten kunnen 
we het potentieel van digitalisering 
volledig benutten. Met onze  services 
vervangen of repareren we alleen com-
ponenten als dat nodig is, waardoor we 
steeds meer kunnen overschakelen op 
preventieve service. Preventieve onder-
houdsmaatregelen, zoals het vervangen 
van aan slijtage onderhevige onderdelen, 
afhankelijk van de looptijd of schakelcy-
cli, bieden wij een hoge systeembescher-
ming en beperken wij de stilstand van de 
installatie tot een minimum.

Als zodanig gebruiken we, in de lijn 
van een Maintenance 4.0-concept, 
ons SSI Schäfer Computerized Mainte-
nance Management System (CMMS) om 
elke onderhoudsmaatregel digitaal te 

plannen, controleren en implementeren. 
De kernelementen van de oplossing zijn 
CMMS Web en de CMMS-app. Het sys-
teem is gekoppeld met behulp van de 
1D- of QR-barcodes die op elke systeem-
component kan worden toegepast en op 
smartphones voor onderhoudsmonteurs 
ter plaatse. Op basis van de beschikbare 
data plant de onderhoudsmanager pre-
ventieve maatregelen in CMMS Web. 
Na synchronisatie met de CMMS-app 
kunnen de onderhoudsmonteurs hun 
smartphones of tablets gebruiken om 
de geplande activiteiten direct in het 
systeem te bewerken, te documenteren 
en het systeem te synchroniseren met de 
verkregen gegevens.

Het uitgebreide datavolume biedt een 
goede basis voor verdere analyses en 
evaluaties om specifieke onderhoudsin-
tervallen en toekomstige preventieve 
activiteiten te plannen en onderhouds-
processen continu te optimaliseren. Met 
proactief handelen, kunnen mogelijke sto-
ringen consequent worden voorkomen.

Direct reageren met augmented 

support

Als korte termijn reacties en interventies 
nodig zijn, staan we 24/7 voor onze klan-
ten klaar. Naast service op locatie bieden 
we ook SSI Augmented Support. Deze 
vorm van onderhoud op afstand is een 
flexibele oplossingsmodule, die zelfs in 
tijden van reiswaarschuwingen als gevolg 
van een pandemie of natuurramp een 
belangrijke rol kan spelen in het succes 
van onze klanten.

Als mobiel live videocommunicatiesys-
teem voldoet SSI Augmented Support 
aan alle vereisten voor efficiënte pro- 
bleemoplossing en reparaties. Een onder-
houdsmonteur ter plaatse activeert de  
SSI Augmented Support, die vervolgens 
snel een verbinding tot stand brengt 

met ons servicecentrum. De gebeurtenis 
wordt zonder vertraging overgedragen, 
zodat de probleemoplossing onmiddellijk 
kan beginnen met behulp van spraak- en 
video-assistentie.

De gebruiksvriendelijke applicatie en 
directe communicatie voorkomen moge-
lijke misverstanden en langere reactie-
tijden als gevolg van vertragingen. Met 
een minimum aan stilstand maakt deze 
applicatie een meer gedetailleerde pro-
bleemoplossing, interactieve werkproces-
sen en een hoge systeembeschikbaarheid 
mogelijk. Storingen kunnen beter, flexibe-
ler en sneller worden verholpen, wat tijd 
en kosten bespaart. 

Systeemefficiëntie verhogen met 

systematische vernieuwing

Tijdens de bouw- en inrichtingsfasen 
van elk logistiek gebouw nemen we een 
proactieve rol in het plannen van de lay-
out met onze klanten. ‘Meegroeien!’ is het 
motto dat we hanteren: oplossingen bie-
den die met de eisen meegroeien en zo 
de levensduur van het systeem aanzienlijk 
verlengen. Door eventuele automatise-
ring of uitbreidingen vanaf het begin 
te plannen, zorgen we voor de nodige 
schaalbaarheid en flexibiliteit van het 
systeem. De focus ligt altijd op het best 
mogelijke systeem en energie-efficiëntie.

Met onze diensten kunnen we zowel onze 
eigen systemen als systemen van derden 
state-of-the-art maken met een prestatie-
verbetering tot wel 30%.

ALTIJD EEN STAP VERDER 
MET PERMANENTE 
BESCHIKBAARHEID
Elie Zita, SVP Customer Services & Head of Business Unit 
Customer Services bij SSI Schäfer, over hoe Customer 
Services digitaal permanente systeembeschikbaarheid 
op lange termijn garandeert
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Met welke uitdagingen worden bedrijven geconfron-

teerd op het gebied van magazijninrichting?

Met de jaren groeit doorgaans het aantal artikelen in het 
magazijn en ontstaat er capaciteitsgebrek. Gezien de 
stijgende grond- en vastgoedprijzen of het ontbreken 
van uitbreidingsmogelijkheden is nieuwbouw van een 
magazijn vaak geen optie. In dat geval richt men zich op het 
beschikbare magazijnoppervlak. Het is dan economisch 
zinvol om te controleren of het oppervlak en de hoogte 
optimaal worden benut. Als dat niet het geval is, kan het 
magazijnoppervlak op verschillende manieren worden 
vergroot, zodat de concurrentiepositie van het bedrijf 
op de lange termijn wordt gewaarborgd. Een andere uit-
daging vormt de efficiënte inzet van medewerkers, zodat 
tevens de snelheid van het orderpicken wordt verhoogd, 
bijvoorbeeld bij kleingoed.

Welke beslissingscriteria helpen bij de keuze van de 

juiste magazijnoplossingen?

Allereerst kijken we naar de ruimtes die in het huidige 
magazijn beschikbaar zijn. Wordt de beschikbare hoogte 
van het gebouw efficiënt benut? Daarnaast zijn de aard van 
de magazijngoederen (gaat het om groteladingdragers 
zoals pallets, of om kleingoed) en de omzetsnelheid en 
-hoeveelheid van belang. Soms moeten seizoenspieken 
worden opgevangen, waarvoor dan een flexibele oplos-
sing nodig is. Tot slot moet rekening worden gehouden 
met wijzigingen in de afmetingen en het volume van 
de goederen voor een toekomstbestendige maatwerk 
magazijnoplossing.

Met het juiste stellingsysteem 
kunnen gebouwen in elke 
dimensie optimaal worden benut.

Een gesprek met Frank Matysiak, hoofd systeemontwerp bij SSI Schäfer, over de 
specifieke uitdagingen in het magazijn en hoe SSI Schäfer klanten individueel en 
toekomstgericht ondersteunt bij het vinden van het juiste stellingsysteem.

Hoe we met een individueel en meegroeiend stellingsysteem  
een antwoord bieden op ruimtegebrek, hoge energiekosten  
en stijgende vastgoedprijzen

MAGAZIJNRUIMTE DUURZAAM 
GEBRUIKEN
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Oplossingen
Meer plaats op hetzelfde 
of minder oppervlak – hier 
vindt u meer informatie over 
verrijdbare stellingen.

Verrijdbare stellingen met  
een grotere opslagcapaciteit

Welke magazijnoplossingen bieden een duurzaam 

antwoord op de uitdagingen?

Met het juiste stellingsysteem kunnen gebouwen in 
elke dimensie optimaal worden benut. Een optimale 
benutting van het magazijnoppervlak – tot op de laatste 
centimeter in de hoogte – verschaft vele voordelen voor 
de magazijnexploitant: ruimtewinst door extra opper-
vlakte, kostenbesparingen (bijv. op energie, eventuele 
huur- of vastgoedprijzen afgezet tegen de kosten van 
nieuwbouw) en tijdwinst door een overzichtelijke indeling 
van het magazijn.

Verrijdbare stellingen zijn geschikt als magazijnoplossing 
voor groteladingdragers. Hierdoor wordt de bestaande 
ruimte nog efficiënter benut, in tegenstelling tot conven-
tionele statische palletstellingen. Het magazijnvolume 
kan tot 100% worden vergroot (zie afbeeldingen). In het 
bijzonder bij diepvriesopslag dragen verrijdbare stellingen 
bij aan een efficiënte benutting van de gekoelde ruimte. Bij 
een gelijkblijvend ruimtevolume kunnen bijna twee keer 
zoveel goederen worden opgeslagen en kan waardevolle 
energie voor de klimaatbeheersing worden bespaard. 
Met verschillende functies en opties in onze systemen 
met verrijdbare stellingen kunt u zelfs nog meer energie 
besparen. Zo schakelt de zogenaamde vooraansturing 
van de verlichting alleen die lampen in die zich boven 
het geopende gangpad bevinden. De optionele order-
pickstand, afstandsbediening en automatische heftruck-
detectie kunnen het gebruik van het systeem versnellen. 
Daarnaast wordt de bediening van het stellingsysteem 
vergemakkelijkt voor medewerkers. Gecombineerd met 
een magazijnbeheer- of ERP-systeem en adequate opslag-
strategieën effent een systeem met verrijdbare stellingen 
de weg naar een nog efficiënter gebruik.

Entresolvloeren en systemen met meerdere etages vor-
men elegante oplossingen om meer opslagruimte te creë-
ren zonder dat u het bestaande magazijngebouw hoeft te 
verbouwen. Deze kunnen aan uw eisen worden aangepast 
en maken een efficiënte inzet van medewerkers mogelijk. 
Tevens stijgt hierbij de capaciteit van het orderpicken. 

Legbordstellingen zijn bij uitstek geschikt als ze in syste-
men met meerdere etages zijn geïntegreerd of afzonderlijk 
als meegroeiende oplossing voor kleingoed worden 
gebruikt. Ze kunnen met tal van accessoires worden uit-
gerust om aan de individuele eisen te voldoen en achteraf 
worden aangepast, bijvoorbeeld als de producten en 
aantallen wijzigen. Het is geen probleem om afzonderlijke 
opslaglocaties te wijzigen. Zo zijn altijd een hoge magazijn-
dichtheid en efficiënte orderpickprocessen gewaarborgd.

Palletstellingen  
in conventionele opstelling

Verrijdbare stellingen met  
een geoptimaliseerde ruimtebenutting

https://www.ssi-schaefer.com/nl-nl/producten/opslag-/

palletopslag/verrijdbare-palletstellingen-229340
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Het concept ergonomics@work! streeft 4 doelen na voor 

een ergonomisch ontwerp van handmatige en semi- 

automatische werkplekken:

•   Processen en werkplekken worden zo ingericht dat fysiek 
zware inspanningen zoveel mogelijk worden vermeden. 
De werkplekinrichting ‘rondom de medewerker’ beperkt 
loopafstanden en armbewegingen.

•   Bewegingen die niet noodzakelijk zijn voor het arbeids-
proces, worden vermeden. 

•   Kwaliteitsverhoging bij het orderpicken door comfortabele 
werkplekken met een helder ontwerp, optische gebrui-
kersbegeleiding en sensoren.

•   Bij het ontwerp van de werkplekken worden vormen en 
materialen gebruikt die het arbeidsproces optimaal onder-
steunen, mobiliteit bieden en blessures en verwondingen 
voorkomen. Elementen en randen zijn in de meeste geval-
len afgerond, contactoppervlakken zijn van hout.

Rapporten van het instituut voor ergonomie van de Techni-
sche Universiteit Darmstadt (IAD) beoordelen de uitsteken-
de gezondheidsbevorderende aspecten van het concept 
ergonomics@work! als een baanbrekend document dat de 
demografische veranderingen vertaalt naar duurzame oplos-
singen voor de intralogistiek die bijdragen aan de ergonomie.

Werkplekergonomie in de praktijk

Al bij het orderpicken van werpartikelen speelt ergonomie 
een wezenlijke rol. Om de ergonomische uitvoering van het 
pickproces van boven naar beneden mogelijk te maken, 
worden bij de werkplek van SSI Schäfer de orderbakken op 
het onderste niveau op heuphoogte in de lengterichting 
aangevoerd. Transportbaantechniek voert de bronbakken 
in de dwarsrichting aan en presenteert ze op borsthoogte 
aan de medewerker, 30 graden gekanteld  zodat ze optimaal 
zichtbaar en toegankelijk zijn. Uit één of meerdere bron-
bakken kunnen bij multi-order-picking meerdere doelbak-
ken worden bediend. De transportbaantechniek leidt deze 
dan automatisch terug naar hun magazijnlocatie. De goed 
doordachte interface tussen mens en machine op basis van 
ergonomics@work! vormt een bijzonder voordeel. Lichtge-
stuurde pickgeleiding, ergonomisch ontwerp en aanraak-
vriendelijke oppervlakken optimaliseren processen en maken 
het werk aanzienlijk lichter.

Handmatige pickmethoden zijn altijd fysiek veel-
eisend geweest in de operationele logistiek. Als 
gevolg hiervan heeft ergonomie een prominente 

rol gekregen bij de ontwikkeling van logistieke syste-
men. Om gezondheidsproblemen te voorkomen en 
ziekteverzuim te minimaliseren is een ergonomische 
werkplekinrichting voor medewerkers van het grootste 
belang. Daarom stelt SSI Schäfer de gezondheid centraal 
bij de ontwikkeling van innovatieve magazijnsystemen 
en transporttechniek met hoogwaardige prestaties. 

Afnemende prestaties, hogere kans op fouten en ziekte-
verzuim zijn enkele van de gevolgen van fysiek belasten-
de activiteiten. Zo is circa 25% van het arbeidsverzuim 
van medewerkers terug te voeren op aandoeningen 
aan spieren en botten. Innovatieve technologieën in 
samenhang met natuurlijke menselijke bewegingen, 
spelen daarom een centrale rol bij het ontwerp en de 
planning van systemen en werkplekken. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de meest uiteenlopende 
productgroepen: fluisterstille transporttechniek, gevisu-
aliseerde gebruikersbegeleiding door beeldschermen 
en lichtaanwijzingen, uitrusting van werkplekken met 
houten legborden, afgeronde kanten en geoptimali-
seerde processen voor orderpickbewegingen. Maar 
ook het realiseren van kortere afstanden en ideale 
werkhoogtes bij orderpickenen in stellingsystemen.

Voor de werkplekinrichting neemt SSI Schäfer 
al deze aspecten in overweging in het concept 
ergonomics@work!®. Hierin worden de oorzaken 
weggenomen van handmatige activiteiten met een 
grote algehele belasting van het menselijke bewegings-
apparaat in de gehele intralogistieke procesketen. De 
werkplekken worden gekenmerkt door het feit dat alle 
bewegingsprocessen – tillen en dragen in het bijzonder 
– door ergonomische trek- en schuifbewegingen worden 
vervangen. Bovendien worden medewerkers hierin 
begeleid door communicatie- en displaysystemen. Door 
ergonomics@work! houdt SSI Schäfer rekening met 
-veranderingen en de daarmee gepaard gaande hogere 
eisen aan de inrichting van werkplekken. 

Oplossingen

ERGONOMIE IN DE 
INTRALOGISTIEK: 

Kwaliteit van het orderpicken 
duurzaam verbeteren
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GEVAARLIJKE GOEDEREN  
VEILIG TRANSPORTEREN

Gevaarlijke goederen worden in de meest uiteen-
lopende producten en sectoren toegepast. Het 
transport van dergelijke gevaarlijke goederen in 

het magazijn, voor verdere verwerking of voor levering 
aan de klant, stelt de logistiek voor uitdagingen omdat de 
omgang ermee niet zonder risico’s is. De verpakking moet 
de magazijngoederen beschermen en tegelijkertijd een 
optimale handling in de materiaalstroom mogelijk maken, 
rekening houdend met alle richtlijnen en veiligheidseisen. 
De nieuwe bak voor gevaarlijke goederen voldoet aan deze 
vereisten en combineert veiligheid met efficiënte handling. 

Goederen worden als gevaarlijk aangemerkt als de stoffen 
ervan bijvoorbeeld brand- of explosiegevaar opleveren. 
Deze worden in veel sectoren gebruikt: bij de automo-
bielindustrie kunt u denken aan airbagsystemen, gordel- 
oprolmechanismen, gordelspanners en gordelsloten. Deze 
bevinden zich in elke personenauto en vrachtwagen – ook 
in de steeds populairder wordende elektrische auto’s – en 
moeten tijdens transport speciaal worden behandeld.

Er zijn strenge regels en voorschriften om gevaren bij het 
transport van gevaarlijke goederen te voorkomen. Daarom 
zijn deze speciale bakken door hun stabiliteit en het afsluit-
mechanisme geschikt voor het transport van gevaarlijke 

goederen. Ze zijn daarbij onderhevig aan strenge richtlijnen 
en worden na grondige en succesvolle keuring officieel met 
een UN-markering als geschikte bak toegelaten.

“Onze nieuwe bak voor gevaarlijke goederen verenigt vei-
ligheid met geoptimaliseerde en duurzame handling. De 
RL-KLT GGV is ontwikkeld vanuit de behoeften om gevaar-
lijke goederen te transporteren. Daarom kan deze naadloos 
in bestaande logistieke processen worden geïntegreerd”, 
aldus Jörg Vicktorius, projectleider verpakking gevaarlijke 
goederen bij SSI Schäfer.

De nieuwe door SSI Schäfer ontwikkelde bak voor gevaarlijke goederen is geschikt 
voor de bijzondere veiligheidsvereisten bij transport van vaste gevaarlijke goederen.

•  Bak voor gevaarlijke goederen voor het 
internationale wegvervoer van gevaarlijke 
goederen conform ADR 6.1.3.1

•  Voldoet aan de verordening gevaarlijke stoffen 
voor vervoer over de weg, per spoor en via 
binnenwateren (GGVSEB)

•  Geschikt voor stoffen in de verpakkingsgroepen  
II en III

•  Machtiging voor typetoelating en brandtests (6C) 
door SSI Schäfer

•  Bak voor gevaarlijke goederen met afneembaar 
deksel 

•  Intuïtief sluitmechanisme: veergestuurd met 
viervoudige vergrendeling

•  Tijdbesparende handling door flexibel inzetdeksel

•  De verzegelingen op de vergrendelingen 
voorkomen ongeoorloofde toegang en 
manipulatie van de vervoerde goederen

•  Stabiele zijwanden, gladde bodem en 
ergonomische ondergrepen

•  Veilig stapelbaar voor optimale ruimtebenutting 
dankzij euromaat

•  Duurzame herbruikbare bak van polyprolyleen 
en daarmee 100% recyclebaar (inclusief sluiting)

•  ESD-uitvoeringen en een breed scala aan 
kleuren en hoogtes leverbaar

•  Te combineren met accessoires voor het 
centreren en fixeren van gevaarlijke goederen

•  Individualisering door QR- en barcodes

VOORDELEN OP EEN RIJ
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Begin 2019 betrok Technische Groothandel Remmer-
den – technische groothandel voor de (metaalverwer-
kende) industrie - het lichte en ruime bedrijfspand 

in Rhenen. Lease gaf het bedrijf de mogelijkheid om te 
groeien en de maximale efficiëntie uit centralisatie te halen. 
Met dit nieuwe distributiecentrum werkt het bedrijf niet 
alleen efficiënter, maar is er ook veel aandacht voor de 
medewerkers en gereed voor een toekomstige uitbreiding.

Directeur-eigenaar Arrian Slingerland is sinds 2016 de trotse 
eigenaar van het familiebedrijf dat onlangs zijn 35ste verjaar-
dag vierde. “Het was destijds een gedegen onderneming, 
dat altijd hetzelfde deed,” vertelt Arrian. “Er moest wel flink 
worden gesleuteld om het bedrijf een eigentijds karakter te 
geven. Het sterke punt van het bedrijf is de medewerkers,” 
volgens Arrian. Onderdeel van het veranderproces was de 
invoering van het motto ‘Gewoon doen’. Onze medewerkers 
staan iedere dag klaar voor onze klanten en daarmee dragen 
zij het motto uit naar onze markt.” aldus Arrian.

Hogere efficiëntie door nieuwe distributiestrategie

Een andere grote stap was het verbouwen van een van de 
4 vestigingen tot een afhaalconcept. De Tielse vestiging 
werd ingezet als pilotstore om te testen of deze strate-
gie succesvol kon zijn. Dit bleek het geval, want binnen 
3 jaar werden ook de overige vestigingen verbouwd en 
schakelde Remmerden over naar een compleet nieuwe 
distributiestrategie. 

Dit betekende de aankoop van een nieuw pand dat werd 
ingericht als centraal distributiecentrum. De hal werd 
ingericht met legbordstellingen en een entresolvloer. 
In dezelfde hal werden met PR 600 palletstellingen zo’n  
500 opslaglocaties gecreëerd voor bulkgoederen met 
artikelen uit het legbordgebied, picklocaties voor grote 
en zware artikelen en artikelen die per pallet worden inge-
kocht. “Door de centrale opslag en distributie kunnen we 
veel efficiënter leveren, hebben we een betere controle op 
de kwaliteit en kunnen we onze bedrijfsactiviteiten beter 
afstemmen,” legt Arrian uit. 

Slimme intralogistieke en financiële oplossing

In 2019 nam Arrian contact op met SSI Schäfer. “Ons bedrijf 
had al ervaring met SSI Schäfer opgedaan met het inrichten 
van ons magazijn in Barneveld. De ervaring was positief 
en daarom zijn we wederom met hen in gesprek gegaan.”  
Remmerden ging daarnaast nog met drie andere aanbieders 
in gesprek en koos voor SSI Schäfer vanwege de slimme intra- 
logistieke en financiële oplossing. “Naast kwaliteit en prijs 
was ook het proces doorslaggevend om voor SSI Schäfer 
te kiezen,” stelt Arrian. “Er was een heldere communicatie, 
men kwam met goede tekeningen en alles ging razendsnel 
in goed overleg. Ik heb er geen omkijken naar gehad. Ik 
kan best kritisch zijn, maar ik ben gewoon blij met de keuze 
die we hebben gemaakt. Ook na de plaatsing blijft de 
communicatie en bereikbaarheid zeer goed.”

Centraal magazijn: efficiënt, 
medewerkersvriendelijk en 
toekomstgericht!

TECHNISCHE 
GROOTHANDEL 
REMMERDEN
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Naast kwaliteit en prijs was ook 

het proces doorslaggevend om 

voor SSI Schäfer te kiezen. 

Arrian Slingerland

Directeur-Eigenaar Remmerden Rhenen

  Optimalisatie van economische levensduur  

van bedrijfsmiddelen

  Verbetering van operationele processen 

  Lagere kosten doordat de leasepartner van  

SSI Schäfer mee-investeert

  Verlaging van de total cost of ownership (TCO) 

  Leasemodellen die zijn afgestemd op beschik-

bare budget en cahsflow planning
  Inruil van verouderde bedrijfsmiddelen

  Keuzevrijheid aan einde van de leaseperiode

  Bankonafhankelijk

VOORDELEN

Groeien door lease-oplossing

De oplossing die werd geboden om te leasen, speelde ook 
een rol in de keuze voor SSI Schäfer. Lease gaf Remmerden 
de mogelijkheid om te investeren in de kernactiviteit van het 
bedrijf. “Lease bood ons de financiële ruimte om te groeien 
en daarmee de maximale efficiëntie uit de centralisatie te 
halen.” aldus Arrian. “Daardoor hoefden wij niets uit de oude 
vestiging mee te nemen en konden wij een compleet nieuw, 
veilig en fris concept neerzetten. We hebben nu een state-of-
the-art magazijn.”

Aandacht voor de medewerkers

Naast dat dit nieuwe distributiecentrum de bedrijfsefficiëntie 
ten goede komt, heeft Remmerden ook veel aandacht voor de 
medewerkers. De magazijnopzet is vanuit het perspectief van 
de medewerkers ingericht. Centraal in het magazijn staat een 
groot legbordstellingensysteem onder een entresolvloer. Er 
is hierbij bewust gekozen voor een hoge entresolvloer omdat 
dit ruimtelijk prettig aanvoelt en dit meer lichtinval toelaat dan 
een lage variant. Onder de entresolvloer zijn daglichtarmaturen 
aangebracht, zodat zelfs diep in gangen voor kleingoed de 
producten nog goed verlicht zijn.

Meer werkruimte in de toekomst

De entresolvloer met een oppervlakte van circa 400 m² was 
een bewuste keuze met het oog op toekomstige groei en 
uitbreidingen. Mocht Remmerden op termijn meer magazijn-
ruimte nodig hebben, dan kan dit inpandig snel en eenvoudig 
worden opgelost door de modulaire systemen van SSI Schäfer. 



Hoe kunnen intralogistieke oplossingen achteraf worden 
aangepast aan een nieuwe marktsituatie? Of hoe kunnen 
bedrijven tegelijk productiviteitsstijging en kostenbespa-
ringen bereiken? Met flexibel te integreren automatisch 
geleide voertuigsystemen (AGV) en robotica kunnen inter-
ne materiaalstromen in een op de toekomst georiënteerd 
netwerk op maat worden geautomatiseerd en gekoppeld.

Case study: 
Hoe C+C Krug 50% tijds-
besparing en 90% meer 
beschikbaarheid bereikte, 
leest u hier.

VOLGENDE STAP: 
AUTOMATISERING VAN 
BESTAANDE PROCESSEN

https://pages.ssi-schaefer.com/upd36_automation


