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Belangrijkste aandachtspunt: 

Richt automatisering op een betere service 

WIJS MET WIJN 

Hoe een wijndistributeur de besturing en organisatie van zijn warehouse doorlicht om 

te komen tot verbetering van de informatievoorziening en de keuze van een 

softwarepakket 

Hooijen Logistic Services, gevestigd in Goirle, specialiseert zich in zijn warehousing op 

de opslag en distributie van wijn. In deze case staat de verbetering van de warehou

sing-services door middel van automatisering centraal. 

Uit de klantenkring komen wensen op het gebied van de dienstverlening naar voren, 

bijv. t.a.v. voorraadadministratie, voorraadbeheersing en EDI, waaraan Hooijen met het 

huidige automatiseringssysteem niet kan voldoen. Voor het aantrekken van nieuwe 

klanten is het bieden van deze diensten zelfs essentieel. Een belangrijk aspect daarbij is 

dat bij uitbreiding van de dienstverlening in deze richting de klantenbinding sterk toe· 

neemt. Ook intern zijn er knelpunten die samenhangen met tekortkomingen in de 

geautomatiseerde informatiesystemen. 

In het kader van BRAVO zijn de warehousing·activiteiten geanalyseerd en zowel de 

interne knelpunten beschreven als de eisen en wensen voor de dienstverlening aan 

(potentiêle) klanten. Vervolgens is vastgesteld hoe de besturing van de activiteiten zou 

moeten veranderen en welke eisen daaruit volgen voor de informatiesystemen. Op basis 

van deze eisen is uit de veelheid van aanbiedingen op systematische wijze een softwa

repakket gekozen voor warehouse-management. 

Tijdens de uitvoering van het project bleek bij het verwerven van een nieuwe klant, 

groter dan de bestaande klanten, hoe belangrijk het aspect automatisering is. Op basis 

van het gekozen softwarepakket en een aantal specifieke aanvullingen voor de betref

fende klant, kon aan diens eisen worden voldaan. 
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WIJS MET WIJN 

Hoe een wijndistr,buteur de besturing en de organisatie van zijn warehouse doorlicht om 

te komen tot verbetering van de informatievoorziening en de keuze van een 

softwarepakket 

R. van Drunen enT. Valstar 

1. Het bedrijf Hooijen Logistic Services B.V. en de logistieke sector 

Hooijen Logistic Services B.V. (verder aangeduid als Hooijen), gevestigd te Goirle, is 

ontstaan na de overname van de firma Constant Heeren Nederland B.V. door Hooijen 

Internationaal Transport- en Veembedrijf B.V. op 1 januari 1995. 

In 1994 bedroeg de omzet van Hooijen 17,5 miljoen gulden. Voor 1995 wordt, mede 

door het aantrekken van twee nieuwe, vrij grote klanten, een omzetstijging van 8% 

verwacht. Het bedrijf beschikt over 72 trekkende eenheden. Omgerekend naar voltijds

banen zijn er 125 mensen werkzaam bij Hooijen. De drie hoofdactiviteiten van Hooijen 

zijn: 

1. Internationaal transport. 

Bij internationaal transport ligt het accent op Frankrijk, Spanje en Italië. Onge

veer 27 wagens worden ingezet op internationale trajecten. De retourladingen 

bestaan voor een groot deel uit wijnen. 

2. Distributie Benelux. 

Het accent bij de distributie in de Benelux ligt op België en de zuidelijke helft van 

Nederland. Dagelijks zijn 45 wagens onderweg voor de distributie. 

3. Warehousing en VAL-diensten. 

Hooijen beschikt momenteel over twee magazijnen (in Goirle en in Tilburg) met 

een totale oppervlakte van 4.500 m2 • Hiervan is 4.100 m2 verhuurd aan verla

ders (klanten). De overige ruimte doet dienst als expeditieruimte. Vrijwel het 

gehele warehouse is verhuurd aan vier wijnimporteurs. In april 1995 -dus tijdens 

de uitvoering van het project- is de Hema als vijfde warehouseklant verwor~en. 

Voor deze klant zal het warehouse per 1 november 1995 met 2.500 m2 uitge

breid zijn. 
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Hooijen is toonaangevend op het gebied van wijnwarehousing en wijnvervoer. Hooijen 

wil zich ook in de toekomst blijven profileren als specialist in wijnvervoer en wijnopslag, 

met een internationaal netwerk in de Franse, Spaanse en Italiaanse wijngebieden en een 

uitgebreid distributienetwerk in de Benelux. 

2. Problemen bij Hooijen op het gebied van warehousing 

Hooijen heeft vier vaste klanten (wijnimporteurs) waarvoor warehousing-activiteiten 

verricht worden (inslag, opslag, uitslag en, in beperkte mate, etiketteren en ompakken). 

Voor slechts één klant verricht Hooijen ook de voorraadadministratie. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat voorraadhoogtes bijgehouden worden aan de hand van inslagen en 

uitslagen. 

De oudste relatie tussen wijnimporteur en Hooijen dateert van 1990, de jongste relatie 

dateert van 1994. Uiteraard zijn er regelmatig gesprekken tussen Hooijen en deze 

klanten over de gang van zaken, maar ook over veranderingswensen van de klanten. 

Enkele klanten hebben aangegeven dat ze graag hun voorraadadministratie bij Hooijen 

onder zouden willen brengen. Ook zouden zij van Hooijen graag informatie ontvangen 

ten behoeve van de voorraadbeheersing. Bovendien willen enkele klanten met Hooijen 

gegevens uitwisselen via EDI. Dat heeft als voordeel dat gegevens, bijvoorbeeld 

bestellingen, maar één keer ingegeven hoeven te worden om zowel i bij Hooijen als bij de 

klant in het computersysteem verwerkt te worden. 

Ook met potentiêle klanten zijn gesprekken gevoerd waarin dergelijke wensen naar 

voren kwamen. 

Helaas is Hooijen niet in staat om met het huidige geautomatiseerde informatiesysteem 

aan dergelijke wensen te voldoen. De voorraadadministratie kan voor slechts één klant 

bijgehouden worden, relevante voorraadbeheersinformatie kan alleen handmatig 

verkregen worden (wat enorm veel werk met zich meebrengt!) en gegevensuitwisseling 

via EDI zou slechts met heel veel moeite en kosten te realiseren zijn. De dienstverlening 

van Hooijen beperkt zich noodgedwongen grotendeels tot fysieke handling activiteiten. 

Veel concurrenten hebben op het gebied van administratieve dienstverlening al veel 

meer te bieden dan Hooijen. Hooijen loopt hierin dus achter bij de concurrenten. Dit is 

gevaarlijk, omdat het risico groot is dat klanten naar een concurrent zullen gaan. 

Doordat Hooijen slechts fysieke diensten verricht, zijn er weinig b!!irrières voor klanten 

om de diensten bij een andere logistieke dienstverlener onder te br~ngen; het is slechts 

een kwestie van het verplaatsen van voorraad. Indien Hooijen ook administratieve 

diensten verricht, inclusief EDI, zal de klantenbinding veel groter zijn omdat het 

opzetten van een nieuwe administratie bij een andere logistieke dienstverlener een vrij 

kostbaar en tijdrovend proces is. 
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Het aan kunnen bieden van een goed pakket van administratieve diensten is dus 

enerzijds een middel om de concurrentie bij te blijven of zelfs een voorsprong te krijgen, 

anderzijds wordt de klantenbinding hierdoor beduidend groter. Tevens zou het extra 

omzetmogelijkheden creëren. 

Ook intern wordt een aantal problemen ervaren door tekortkomingen van het geautoma

tiseerde informatiesysteem. Zo is het onmogelijk om locaties per artikel te registreren. 

Dit heeft tot gevolg dat nergens vastgelegd is waar bepaalde artikelen precies staan. 

Ook kunnen er met het huidige systeem geen orderpiekbonnen gemaakt worden. Deze 

worden nu op een typemachine gemaakt. Het zou veel efficiënter zijn als deze op basis 

van de bestellingen van afnemers met behulp van het systeem afgedrukt zouden 

worden. 

Al deze overwegingen hebben de directie van Hooijen doen besluiten dat er een nieuw 

geautomatiseerd informatiesysteem ter ondersteuning van de warehousing-activiteiten 

moet komen. Vooral het probleem dat er niet voldoende ingesprongen kan worden op 

klantenwensen heeft tot deze strategische beslissing geleid. Automatisering is een 

vereiste voor het behouden van de huidige klanten en voor het verwerven van nieuwe 

klanten. 

Aanpak van het probleem 

Om het probleem op te lossen is voor de volgende aanpak gekozen: 

1 . Analyseren van de warehousing-activiteiten: zowel het primaire proces, in 

termen van inrichting en klantkenmerken, als de besturing en de informatievoor

ziening komen hierbij aan de orde; 

2. Opsporen van knelpunten in het warehouse; 

3. Doen van verbeteringsvoorstelJen om de knelpunten weg te nemen; 

4. Vaststellen van automatiseringseisen, o.b.v. de analyse van het warehouse en 

van de verbeteringsvoorstellen; 

5. Selecteren van een warehousemanagement-softwarepakket dat geschikt is voor 

het warehouse van Hooijen en dat tevens gekoppeld kan worden aan een nog 

aan te schaffen transportpakket en financieel pakket. 
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3. Analyse van het warehouse 

3.1. Huidige situatie 

De analyse van het warehouse vindt plaats volgens de PBI-gedachte. Dit betekent dat 

vanuit het primaire proces de gewenste wijze van besturing vastgelegd wordt. Vervol

gens worden op basis van deze besturingswijze de informatiebehoeften gedefinieerd. 

Deze PBI-gedachte is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: PBI-gedachte 

Samenhang tussen het primaire proces, de besturing en de informatievoorziening 

Onder het primaire proces van het warehouse wordt verstaan de inslag, opslag en 

uitslag van goederen en de fysieke VAL-werkzaamheden. 

Deze activiteiten worden gekarakteriseerd door: 

de inrichting van het warehouse en de gebruikte hulpmiddelen 

Het warehouse van Hooijen is een semi-hoogbouw warehouse waarin goederen 

zowel in palletstellingen als in blokstapeling opgeslagen zijn. De material-handling is 

gedeeltelijk handmatig en gedeeltelijk gemechaniseerd. 
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kenmerken van de klanten en van de artikelen 

In het warehouse zijn de produkten van vier wijnimporteurs ondergebracht. Van 

belang is onder andere dat: 

in de warehousing-activiteiten een seizoenspatroon waarneembaar is; 

in het warehouse 2.000 verschillende soorten artikelen opgeslagen zijn. Maande

lijks doen zich (naar schatting) 25 wijzigingen in artikelcodes voor. Dit betreft 

dan veelal nieuwe jaartallen van eenzelfde soort wijn. 

Het traject van goederen door het warehouse ziet er globaal als volgt uit: 

goederenontvangst en inslag 

Binnengekomen goederen (vaak nog zonder artikelcode) worden in de expeditie

ruimte geteld en gecontroleerd op zichtbare beschadigingen. Een maga~ijnmedewer

ker telt de goederen "blind". Na de telling en controle hiervan door een administra

tief medewerker worden de artikelcodes op de pallets aangebracht en worden de 

pallets in (bulk)voorraad geplaatst. 

goederen in bulkvoorraad en piekvoorraad 

Voor elke klant wordt bulkvoorraad op palletniveau aangehouden. Het verplaatsen 

van goederen van bulk- naar piekvoorraad (aanvulling, alleen voor goederen in 

palletstellingen) wordt niet ondersteund door informatiestromen. Het feit dat de 

piekvoorraad van een bepaald artikel leeg is, dient als signaal voor deze aanvulling. 

Orderpieken vindt plaats op basis van orderpiekbonnen (dit zijn kopieën van de 

vrachtbrief). 

warehouse-goederen in de expeditieruimte 

De gepickte artikelen worden, met orderpickbon, per opdrachtgever weggezet in de 

expeditieruimte. Er bestaan geen afspraken over waar goederen van een bepaalde 

afnemer van een opdrachtgever precies weggezet worden. 

Enkele specifieke kenmerken van de besturing van de warehousing-activiteiten zijn: 

onderscheid bulkvoorraad en piekvoorraad 

Er worden zowel bulkvoorraden als piekvoorraden aangehouden. In de bulkvoorraad 

zijn van het merendeel van de artikelen meerdere pallets aanwezig. In principe is in 

de piekvoorraad voor elk artikel slechts één palletplaats gereserveerd. Het streven is 

om de bulkvoorraad zo dicht mogelijk bij de piekvoorraad te plaatsen. 
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plaatsing van artikelen 

Voor de meeste klanten wordt gewerkt met vaste plaatsen per artikelcode of per 

leverancierscode. 

FIFO-systeem 

Voor bepaalde wijnen is het van belang dat er volgens het FIFO-systeem gewerkt 

wordt. Dit betekent dat de goederen die als eerste ingeslagen zijn ook als eerste 

worden uitgeleverd. Door middel van kleurcodes op de pallets wordt bijgehouden 

welke goederen tot welke partij behoren en wanneer deze partij ingeslagen is. 

De besturing van de warehousing-activiteiten vindt grotendeels handmatig plaats. 

Slechts voor één klant wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van het geautomati

seerde informatiesysteem voor het verzorgen van de voorraadadministratie. 

3.2. Knelpunten en verbeteringavoorstellen 

De analyse van het primaire proces, de besturing en de informatievoorziening heeft 

zowel interne als externe knelpunten opgeleverd. Vervolgens zijn voor deze knelpunten 

verbeteringsvoorstelJen geformuleerd. 

De interne knelpunten en verbeteringsvoorstellen zijn: 

1 . De scheiding van verantwoordelijkheden voor de voorraadadministratie (door de 

klant!) en de fysieke activiteiten leidt in geval van verschillen tussen de fysieke en 

de administratieve voorraad tot conflicten. Het is immers maar de vraag welke 

partij (de klant of Hooijen) een fout gemaakt heeft waardoor de verschillen zijn 

ontstaani 

Om conflicten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, is het aan te bevelen 

om Hooijen de voorraadadministratie voor de klanten te laten verzorgen. Er kan 

dan geen verschil van mening meer bestaan over de verantwoordelijkheid voor 

gevonden verschillen tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad. 

Hooijen is hiervoor immers te allen tijde verantwoordelijk. 

2. Het ontbreken van een locatiesysteem voor de meeste klanten. Dit heeft drie 

nadelige gevolgen: 

- de uitwisselbaarheid van orderpiekers is beperkt, omdat het vinden van de juiste 

artikelen voor iemand anders dan de vaste·orderpicker moeilijk is; 
I 
i 
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- gemiddeld moet twee keer per jaar de voorraad opnieuw geordend worden om 

de artikelen weer op een enigszins "logische volgorde" te krijgen. Per jaar kost 

dit acht mandagen werk; 

- het aantal orderpiekfouten ligt vrij hoog. 

Door de invoering van een locatiesysteem waarbij de bulkvoorraad variabele loca

ties heeft en de piekvooraad vaste locaties kunnen deze problemen worden 

opgelost. Voordelen van een dergelijk systeem zijn: 

- het levert een bijdrage aan het voorkomen van pickfouten; 

- elke orderpieker wordt voor elke klant inzetbaar; 

- het periodiek opnieuw ordenen van de voorraad is niet meer nodig. 

3. Bij periodieke tellingen in het magazijn worden in de piekvoorraad incourante 

artikelen aangetroffen. 

Het uitvoeren van periodieke controles door het informatiesysteem op incourante 

artikelen voorkomt dat artikelen die niet meer afgezet worden gedurende lange tijd 

een palletplaats bezetten. 

4. Het laden van de vrachtwagens met goederen uit de expeditieruimte verloopt 

inefficiënt door ruimtegebrek, gebrek aan informatie en het feit dat orders klaarge

zet worden op opdrachtgever in plaats van op regio. 

Het probleem van ruimtegebrek zal naar alle waarschijnlijkheid opgelost zijn met 

een geplande uitbreiding van het huidige warehouse. 

Het koppelen van het orderpiekproces aan het beladen van de vrachtwagens, door 

zowel op de orderpiekbon als op de vrachtbrief te vermelden op welke plaats in de 

expeditieruimte gepickte artikelen weggezet worden, zal de informatie-uitwisseling 

tussen orderpiekers en laadploeg aanzienlijk verbeteren. 

Het klaarzetten van orders op regio zal de rij- en loopafstanden voor het beladen 

van vrachtwagens aanzienlijk verkorten. 

5. De aanvulling van goederen in de piekvoorraad vanuit de bulkvoorraad kan pas 

plaatsvinden op het moment dat de orderpieker bemerkt dat de piekvoorraad 

geheelleeg is. Dit verlaagt de efficiency van het orderpicken. 

Een oplossing zou zijn om per artikelsoort twee palletplaatsen piekvoorraad aa~ te 

houden. Wanneer één palletplaats leeg is, kan deze aangevuld worden vanuit de 

bulkvoorraad terwijl er gepiekt wordt vanaf de andere palletplaats. Gegeven het 

ruimtegebrek is dit niet uitvoerbaar. Ook een andere oplossing is niet voorhanden. 
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"Externe knelpunten" zijn eisen en wensen van (potentiële) klanten waaraan Hooijen 

momenteel niet kan voldoen. Deze eisen en wensen zijn al globaal aan de orde gekomen 

bij de behandeling van de problemen die geleid hebben tot het warehouseproject bij 

Hooijen. Meer gedetailleerd zijn de eisen en wensen van (potentiële) klanten: 

1. Het snel en eenvoudig verschaffen van voorraadinformatie (ABC-analyse, onder

schrijding bestelniveau, bezettingsgraad magazijn, informatie t.b.v. nacalculatie, 

etc.). 

2. Gegevensuitwisseling via EDI. Dit voorkomt het meerdere malen ingeven van 

dezelfde gegevens en draagt daarmee bij aan versnelling van informatie-uitwisse

ling, reductie van fouten en verhoging van de efficiency. 

3. Het voeren van een partijenadministratie. Dit betekent dat per binnengekomen 

partij gegevens bijgehouden kunnen worden als inkoopprijs, verkoopprijs, houd

baarheidsdatum, datum van binnenkomst, etc .. 

4. Het ondersteunen van cross-docking. Cross-docking houdt in dat binnengekomen 

goederen direct weer klaargemaakt kunnen worden voor uitlevering, dus zonder 

deze goederen eerst op voorraad te nemen. Deze functie is ~ooral van betekenis 

voor het verwerken van stromen kort houdbare goederen en voor goederen die 

buiten voorraad geraakt zijn en zo snel mogelijk uitgeleverd moeten worden. 

5. Het werken met een bestelschema dat aangeeft welke afnemers op welke dag 

beleverd moeten worden. Veel afnemers willen bestellen wanneer het ze uitkomt 

maar willen tevens op een vaste dag beleverd worden. Dit betekent dat per 

afnemer orders over een periode "bewaard" moeten blijven en bijvoorbeeld 

eenmaal per week worden vrijgegeven. 

6. Het afronden van bestellingen op hele verpakkingseenheden. Het afhandelen van 

bestellingen met hoeveelheden die afwijken van de vaste verpakkingseenheden kan 

op twee manieren opgelost worden: 

- ompakken; 

- afronden op hele verpakkingseenheden. 

De tweede mogelijkheid vereist dat in de software een afrondingsalgoritme 

opgenomen is. 

8 



7. Het kunnen voeren van een "foutenadministratie" (d.w.z. afhandeling van retouren 

en te veel en te weinig geleverde goederen) die voldoet aan de volgende eisen: 

- verschillende soorten "fouten" moeten worden onderscheiden en afgehandeld: 

- retouren die het gevolg zijn van produktgebreken (de fout ligt hier dus bij de 

leverancier); 

- te veel geleverde goederen door fout bij Hooijen. De afhandeling kan bestaan uit 

het terughalen van de te veel geleverde goederen of uit het factureren van te 

veel geleverde goederen; 

- te weinig geleverd door fout bij Hooijen. De goederen kunnen nageleverd worden 

of voor de tekorten wordt een creditnota verstuurd. 

- per "fout" moeten het oorspronkelijke ordernummer en de partijgegevens 

eenvoudig te achterhalen zijn. Dit is vooral van belang voor goederen die weer 

opgehaald worden en, eventueel na controle, weer uitgeleverd worden aan 

afnemers. 

8. Het kunnen blokkeren van voorraad die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet 

uitgeleverd mag worden. Daarbij moet de reden van de blokkering ingegeven 

--· kunnen worden. Onderscheid moet gemaakt worden tussen geblokkeerde voorraad 

en afgekeurde voorraad. 

9. Het kunnen ondersteunen van VAL-werkzaamheden als ompakken, assembleren, 

en repareren. 

1 0. Het kunnen leveren van vervangende artikelen wanneer een bepaald artikel buiten 

.voorraad is. Soms is het gewenst om per afnemer de vervangende artikelen te 

definiëren. 

4. Voorselectie onder softwarepakketten voor warehousemanagement 

Wegens het ruime aanbod van softwarepakketten voor warehousemanagement is een 

eerste selectie nodig zonder diep op de details van de pakketten in te gaan. Daarbij is 

gelet op de volgende punten: 

(globaal) de geboden functionaliteiten; deze moeten aansluiten bij de bedrijfsbe

schrijving, de (logistieke) karakterisering van Hooijen en de verbeteringsvoorstellen; 

de bedrijfsomvang waarvoor de pakketten geschikt zijn; 

mogelijke koppelingen met transportsoftware en financiële. software; 

technische kenmerken van de hardware en software. Zo moet het softwarepakket 

bij voorkeur functioneren in een PC-netwerk. 
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Om de mogelijkheden van de beschikbare pakketten globaal te beoordelen, is gebruik 

gemaakt van de achtergrond van het pakket. Er zijn daarbij drie mogelijke achtergronden 

onderscheiden: een produktie-achtergrond, een handelsachtergrond en een logistieke 

achtergrond. Oe achtergrond van een pakket geeft snel en eenvoudig een idee van de 

mogelijkheden ervan. Zo hebben pakketten met een handelsachtergrond een uitgebreide 

in- en verkoopfunctie en hebben pakketten met een logistieke achtergrond in het 

algemeen goede mogelijkheden voor het verrichten van voorraadadministraties voor 

derden en het locatiebeheer. 

Bij de typering is gebruik gemaakt van functionaliteitslijsten, ·mailings, artikelen, 

documentatie van softwareleveranciers en van referenties van bedrijven waar de 

pakketten in gebruik zijn. 

Bij deze eerste selectie zijn de meeste pakketten afgevallen omdat ze niet de juiste 

ontwikkelingsachtergrond hadden of omdat er geen aantoonbare koppelingen waren 

met transportpakketten. 

\. ':"··.· •, 

5. Selectie warehousemanagement-softwarepakket 

Voor de verdere selectie van een softwarepakket is aandacht geschonken aan de 

navolgende punten: 

functionele behoeften. De verbeteringsvoorstellen (zie paragraaf 3) zijn hiervoor 

nader uitgewerkt in een lijst met functionele specificaties; 

"technische" (d.w.z.: niet-functionele) behoeften. Zo mag het pakket niet "te jong" 

en niet "te oud" zijn, is het bij voorkeur geschreven in een 4GL en is de souree-code 

gedeponeerd bij een notaris. Verder draait het pakket bij voorkeur in een PC-LAN 

omgeving; 

eisen ten aanzien van de softwareleveranciers. Vooral de contin.uiteit op langere ter

mijn moet zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Een gezonde financiële positie, een 

goede reputatie, het gegeven dat de afgelopen jaren veel pakketten geïnstalleerd 

zijn, een continue ontwikkeling van het pakket en een redelijke omvang van het 

bedrijf bieden hiervoor een behoorlijke zekerheid. Ook is het belangrijk dat de 

leverancier referenties heeft in de transportsector van bedrijven die qua omvang en 

qua activiteiten te vergelijken zijn met Hooijen. Tevens spel~n het nakomen van 

afspraken en het kunnen verzorgen van trainingen, opleiding en onderhoud een rol; 
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specifiek voor Hooijen is het zeer belangrijk dat het pakket met de maatwerkaan

passingen uiterlijk 15 augustus 1995 testklaar is en naar behoren moet functioneren 

op 1 oktober 1995; 

financiële aspecten: de aanschafkosten van de apparatuur en programmatuur, de 

overige eenmalige kosten (opleidingen, invoering, consultancy) en onderhouds

kosten. 

Bij de selectie van het warehouse-pakket moest er rekening mee worden gehouden dat 

het pakket in de nabije toekomst gekoppeld wordt aan transportsoftware en financh1ile 

software. Door tijdgebrek was het niet mogelijk om detaileisen voor deze transportsoft

ware en financiële software op te stellen. 

Een snelle inventarisatie van zowel de transportactiviteiten als de financiële admini

stratie heeft een aantal globale eisen voor transportsoftware en financlële software 

opgeleverd. Aan de warehouse-software is de eis gesteld dat deze aantoonbaar 

(bijvoorbeeld door middel van referenties) te koppelen moet zijn aan transportsoftware 

en financiële software die voldoet aan deze (globale) eisen. 

Tijdens deze tweede selectieronde zijn de pakketten en de leveranciers op de bovenge

noemde aspecten bekeken. De meeste pakketten zijn daarbij afgevallen omdat enkele 

functionaliteiten niet of nauwelijks aanwezig waren of omdat er te weinig referenties 

waren voor koppelingen aan transportpakketten. Eén bedrijf viel af omdat de faxen en 

brieven hiervan vol fouten zaten. Dat maakt bepaald geen serieuze indruk! 

Van .de vijf pakketten die toen overgebleven zijn, zijn de leveranciers bezocht en zijn 

demonstraties bekeken, gebaseerd op een tevoren toegestuurde lijst van te demonstre

ren functies. Twee leveranciers bleken veel te optimistisch geweest te zijn in de beant

woording van de vragenlijst. Gevraagde functies, die door deze leveranciers als 

beschikbaar waren opgegeven, bleken nauwelijks aanwezig of konden slechts via veel 

omwegen gerealiseerd worden. Eén van deze leveranciers moest het zelfs halverwege 

de demonstratie voor gezien houden. Een derde leverancier had op zich een redelijk 

pakket maar maakte als bedrijf een wat twijfelachtige indruk. De omzet per medewerker 

lag op slechts Fl. 80.000, = en het pakket was nog nauwelijks geïmplementeerd. Ook 

was er geen implementatieplan voorhanden. 

Uiteindelijk is gekozen voor het pakket Acélogistiek van Acécom. De belangrijkste 

overwegingen hierbij waren de goede, betrouwbare indruk die de leverancier maakte en 

de gunstige prijs/prestatieverhouding. De hoeveelheid maatwerk en de jonge leeftijd van 

het pakket zijn de belangrijkste bezwaren die kleven aan de gemaakte keuze. 
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6. Conclusies 

Al tijdens de uitvoering van het beschreven project is gebleken dat automatisering van 

strategisch belang is voor Hooijen. Bij het verwerven van de Hema als klant speelden de 

mogelijkheden op het gebied van de administratieve dienstverlening, ondersteund door 

een adequaat informatiesysteem, een belangrijke rol. De afgelopen maanden is ook uit 

onderhandelingen met een andere (potentiële) klant gebleken, dat een goede automati

sering een vereiste is voor het aangaan van lange termijn relaties met verladers. 

De analyse van het warehouse heeft een positieve bijdrage geleverd aan het selectiepro

ces. Met deze analyse zijn functionele eisen opgesteld waarin de software moet 

voorzien. Hierdoor is voorkomen dat bij de pakketselectie alleen rekening gehouden is 

met de specifieke eisen van de Hema. 

Het selectieproces is, door de eis van de Hema om per 1 november operationeel te zijn, 

onder tijdsdruk doorlopen.· Hierdoor was het niet mogelijk om in de selectiefase 

pakketten te confronteren met een bedrijfsspecieke case. Ook was het hierdoor niet 

mogelijk om detaileisen aan de software op het gebied van transport en financiële 

administratie in het selectieproces mee te nemen. 

De participatie van toekomstige gebruikers en de betrokkenheid van; het management bij 

het project hebben een duidelijke positieve bijdrage geleverd aan het project. 
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