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praktijk

Door Marcel te Lindert

UTRECHT - Tot voor kort had Red Swan vijf verschillende
systemen nodig om zijn data vast te leggen en processen
aan te sturen. Met de implementatie van het ERP-pakket
Navision inclusief aanvullende WMS-module is de in farmacie gespecialiseerde logistiek dienstverlener weer helemaal bij. De volgende fase is het bouwen van interfaces
met de systemen van opdrachtgevers en hun klanten.
Het distributiecentrum van
Red Swan is met 15.000 vierkante meter niet bijzonder
groot, maar wel divers ingericht. Van de 26.000 palletplaatsen bevinden er zich 600
in een koelcel of diepvriesruimte en 500 in een opiumkluis. “De opiaten die daarin
liggen, zijn op een speciale
manier beveiligd. Hoe? Dat ga
ik niet vertellen”, doet directeur Martijn Kerstens van de
logistiek dienstverlener uit
Utrecht geheimzinnig.
Red Swan, een dochterbedrijf van OPG, is behalve in
opiaten gespecialiseerd in medicijnen en medische hulpmiddelen. Dat varieert van
biotechnische producten die
in zeer kleine hoeveelheden
rechtstreeks aan apothekers
worden geleverd tot infuussystemen voor alle 120 ziekenhuizen in Nederland. Er zijn
maar liefst vijftig fabrikanten
die hun producten door Red
Swan laten distribueren. Elk
van deze opdrachtgevers stelt
weer andere eisen aan de afhandeling van de logistieke
processen. “De ene opdrachtgever wil de order manage-

ment wel aan ons uitbesteden,
de ander niet”, geeft Kerstens
als voorbeeld. “Ons dienstenaanbod telt zo’n honderd verschillende opties. We willen
onze opdrachtgevers geen oplossing opdringen, maar flexibel zijn. Dat was een belangrijk criterium bij de selectie
van een nieuw ERP-pakket.”

Interfaces bouwen
De automatisering van Red
Swan bestond lange tijd uit
een lappendeken van vijf verschillende systemen. Voor elke
opdrachtgever werd een aparte administratie bijgehouden
in een onder DOS draaiend
pakket van Exact. De financiële administratie gebeurde met
een pakket van Coda. Daarnaast beschikte Red Swan over
een zelf ontwikkeld transportregistratie- en dienstenfacturatiesysteem. Als locatiesysteem diende tot slot het pakket ARS.
Begin 2001 besloot Red
Swan om al die systemen te
vervangen door één geïntegreerd pakket. De beheersbaarheid van de vijf oude systemen liet te wensen over. Bo-

Uw voorraden zijn
Voorraden zijn een belangrijke kostenpost voor
bedrijven. Vreemd genoeg blijkt uit onderzoek
dat de voorraden bij de meeste bedrijven 2530% hoger zijn dan nodig. Daarmee leggen ze
beslag op kostbare magazijnruimte en kapitaal.
Om de verhouding tussen voorraad en customer service in balans te brengen en te houden,
is optimale systeemondersteuning een eerste
vereiste.

vendien zaten enkele systemen aan de grenzen van hun
mogelijkheden en leverden ze
geen bruikbare managementinformatie. “De business
wordt steeds complexer”, licht
Kerstens toe. “Elke klant heeft
steeds meer eisen, die in volledig gescheiden administraties moeten worden ondergebracht. Daarnaast willen we
in de toekomst interfaces bouwen tussen ons systeem en de
systemen van opdrachtgevers
en hun klanten. Als je voor elke opdrachtgever vijf interfaces moet bouwen, wordt het
beheer wel erg complex.”
Na een half jaar durend
selectietraject koos Red Swan
in december 2001 voor het
ERP-pakket Navision van Microsoft Business Solutions.
Het pakket is geïmplementeerd door Qurius, dat bovenop Navision een extra warehouse management module
heeft ontwikkeld. In november 2002 werd het complete
pakket in gebruik genomen.

FEFO-principe
Ook achteraf gezien is Kerstens van mening dat een goede keus is gemaakt. Het aantal
FTE is met zes procent gereduceerd, onder meer doordat
afdelingen in elkaar zijn geschoven. “Het pakket heeft de
functionaliteit en de flexibiliteit die we wilden.”
Een functionaliteit waaraan veel aandacht is besteed,
is het orderpicken op batchnummer. Om bij recalls meteen een complete batch te

Foto Michel Zoeterg

Eén ERP-pakket vervangt lappendeken

“Als je voor elke opdrachtgever vijf interfaces moet bouwen, wordt het beheer wel erg complex”, aldus directeur
Martijn Kerstens van Red Swan
kunnen terughalen, moet geregistreerd worden waar de
betreffende medicijnen blijven. Sommige opdrachtgevers
willen dat bij het orderpicken
rekening wordt gehouden met
het FEFO-principe: first expirydate, first out. Andere opdrachtgevers maakt het niet
uit van welke batch wordt gepickt, als het batchnummer
maar geregistreerd wordt. Tot
slot zijn er opdrachtgevers die
voor elke order zelf een voorkeursbatch aangeven.
De eerste weken na de ingebruikname moesten de

medewerkers nog wel wennen. In de oude situatie met
vijf verschillende systemen zaten enkele kromme constructies, die wel makkelijk waren.
Zo kon Red Swan vroeger een
factuur maken voor een order
die nog niet eens gepickt was.
“Nu kan dat niet meer, en dat
hoort natuurlijk ook zo. De
hele organisatie is nu gestructureerder, professioneler gaan
werken”, aldus Kerstens.
Red Swan heeft zichzelf na
de ingebruikname zes maanden de tijd gegeven om het
systeem te optimaliseren.
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De programma’s van InfoLog bieden juist díe
ondersteuning. De nieuwste inzichten op het
gebied van voorraadbeheer worden voor u toepasbaar. Onze software is standaard gekoppeld

InfoLog: de

Daarna staan nieuwe projecten op de rol. Eerst worden
interfaces met systemen van
opdrachtgevers, daarna met
systemen van klanten van opdrachtgevers gebouwd. Daarna wil de logistiek dienstverlener een internet-portal opzetten waarop opdrachtgevers
en hun klanten zelf managementrapportages kunnen
selecteren en downloaden.
“Nu versturen we per maand
ongeveer twaalfhonderd verschillende rapporten”, weet
Kerstens. “Dat willen we graag
makkelijker maken.”

Cycle Count Pro®
aan de ERP-producten van bijvoorbeeld SAP,
Unit 4 en Baan. Maar ook voor uw eigen
ontwikkelingen zijn onze programma’s een
waardevolle aanvulling.
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Wilt u meer weten over onze programma’s,

tel.: (0570) 63 84 00 of fax: (0570) 63 84 10.

neem dan contact op met InfoLog.

Email: info@infolog.nl

Keulenstraat 8D, 7418 ET Deventer

Internet: http://www.infolog.nl
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Omdat het beheersen van voorraden een vak is.

Totaaloplossingen voor printvraagstukken

Persoonlijke service
Professioneel labeladvies
Linten, labels en etiketten
Leverancier van o.a.
Symbol en Datalogic scanners
Zebra, Datamax, Tec en Intermec printers
Tel: 078 - 622 82 05 - Fax: 078 - 621 47 27
www.noviprint.nl
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Venuslaan 14 - 3318 JX Dordrecht

VORKHEFTRUCKS
850 STUKS, NIEUW EN GEBRUIKT
● ZEER SCHERPE PRIJZEN
● EIGEN VERVOER EN SERVICE
● RUIM 25 JAAR ERVARING
● BIJ VERKOOP
GOEDE GARANTIE
● REACHTRUCKS, ZIJLADERS,
VOORZETVEEGMACHINES,
STAPELAARS EN PALLETTRUCKS
● CAP. VAN 600 TOT 10.000 KG
● HEFHOOGTE TOT 850 CM
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Marconistraat 5 (Ind.terrein), 2665 JE Bleiswijk
Tel.: 010 - 5213288, Fax: 010 - 5219673, www.avollebregt.nl
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