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gevolgen van een eventuele extra meter schap-

ruimte mee kan doorrekenen. Om aan deze

informatiebehoefte te voldoen stuurde Aldipress

zijn ketenpartners altijd een overzichtje toe, met

hierop de voor hen relevante verkoopgegevens. 

Miljoenen records

Aldipress is één van de eerste bedrijven die voor

zijn datawarehouse-functie met SAP Business

Warehouse (BW) versie 2.0b werkt, de module

die de Duitse softwareleverancier SAP in juni

2000 lanceerde. Daarvoor werkte het bedrijf met

een zelf ontwikkelde datawarehouse-oplossing,

Combase genaamd. Die bleek echter niet goed

aan te sluiten op het gegevensmodel in SAP R/3,

het ERP-systeem waar Aldipress sinds 1999 zijn

primair proces mee in goede banen leidt. ‘Er

ging informatie verloren doordat we niet alle

gegevens in R/3 konden overzetten, maar boven-

dien waren we veel tijd kwijt met het handma-

tig herstellen van invoerfouten die doorwerkten

in Combase’, herinnert Leufkens zich. Een ander

minpuntje van het oude systeem was dat het

weinig flexibel was in de informatiepresentatie.

Uitgevers en retailers kregen weliswaar regelma-

tig per fax een overzicht met voor hen relevante

verkoopgegevens toegestuurd, maar dat was

vaak zo’n brij met data dat daar weinig stuur-

informatie uit te halen viel. 

Aldipress had dus wel oren naar SAP BW 2.0b,

de verbeterde Business Intelligence-tool van SAP,

die in tegenstelling tot eerdere versies over bete-

re analysemogelijkheden beschikt en bovendien

is aan te sluiten op het internet. Nadat Aldipress

de module gedurende twee maanden had getest

- is de performance goed, kan het er inderdaad

de juiste analyses mee maken - hakte het in juni

van vorig jaar de knoop door. ‘Toen geloofden

we erin’, aldus Leufkens. 

Onder leiding van consultancybedrijf Magnus

werden er nu vier werkgroepen opgetuigd, die

ieder een deel van de implementatie gingen

doen: een technische werkgroep voor zaken als

infrastructuur en het maken van backups, een

conversiegroep - bestaande uit mensen van 

het Enterprise Application Integration-bedrijf

WRQ - die al die miljoenen records moesten

overzetten, een groep die het datawarehouse

functioneel ging inrichten, en een groep voor

het maken van de benodigde rapportages. Nadat

iedere werkgroep zijn onderdeel had afgerond,

ging het Business Intelligence-systeem in novem-

ber van vorig jaar live.

Guus Leufkens, ICT-

manager bij Aldipress:

‘De gegevens in ons

datawarehouse zijn

wellicht ook interessant

voor bedrijven buiten

de keten, die bijvoor-

beeld consumentenge-

drag bestuderen. Al

zullen die er wel voor

moeten betalen

Business Intelligence:

verzameling van strate-

gische bedrijfsinforma-

tie, rapportagetools en

datamining 
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een vluchtige blik op de tijdschriften, en

altijd ligt er wel een blad tussen dat je aandacht

trekt. Je kijkt het in, scant wat koppen, en voor

je het weet ligt die Oranje-special van Voetbal

International of die kersteditie van Elsevier in je

karretje. 

Het is geen toeval

De consument staat er misschien niet bij stil,

maar het is geen toeval dat juist het blad waarin

hij of zij geïnteresseerd is, juist bij hun eigen

buurtsuper in de schappen staat. En dat er ook

genoeg voorradig zijn: ‘Door de verkooppatro-

nen in ons datawarehouse te analyseren, kun-

nen we een aardige voorspelling maken van bij-

voorbeeld het aantal Libelle’s dat er in

Amsterdam-Zuid zal worden verkocht’, zegt

Guus Leufkens, ICT-manager bij Aldipress.

Als distributeur van tijdschriften, strips en boe-

ken bekleedt Aldipress een spilfunctie in de

logistieke keten, lopend van de producent van

bladen, de uitgever, tot de retailer die deze in

zijn winkels aanbiedt aan de consument. Het

bedrijf vertegenwoordigt overigens niet alleen

VNU, maar distribueert uitgaven van in totaal

zo’n honderd zelfstandige grote en kleinere

Nederlandse uitgeverijen. Maar liefst tweehon-

derd miljoen tijdschriften, specials en stripboe-

ken distribueert het bedrijf jaarlijks over meer

dan negenduizend verkooppunten. Voor het

overgrote deel is het Aldipress dat hierbij het

tijdschriftassortiment bepaalt, al gebeurt dit

uiteraard wel binnen de met de retailer overeen-

gekomen randvoorwaarden, zoals het aantal

beschikbare meters schapruimte.

Vanaf het moment dat de uitgever zijn bladen

op een distributiecentrum van Aldipress heeft

afgeleverd, kunnen deze binnen 24 uur in de

winkel liggen. Een belangrijke service, vindt

Leufkens, omdat bepaalde bladen snel in handen

van de consument moeten kunnen komen. ‘Bij

een gebeurtenis als de dood van Prinses Diana

zijn er bladen die er extra geld voor willen beta-

len om maar als eerste in de winkel te liggen.

Voor de Story hebben we destijds zelfs een spe-

ciale nachtservice ingezet.’ 

Bron van informatie

Aldipress kan over het algemeen een beter uitge-

balanceerd assortiment aan bladen samenstellen

dan de retailer zelf, omdat het over aanzienlijk

meer verkoopgegevens kan beschikken dan het

individuele winkelbedrijf. Door analyses los te

laten op historische verkoopgegevens van ver-

schillende klanten kan Aldipress trends signale-

ir. Harm Beerens,

redacteur

e-Business Intelligence voor optimale distributie van tijdschriften

Tijdschriften op maat

Als verkooporganisatie en distributeur van tijdschriften, ‘specials’

en stripboeken bekleedt VNU-dochter Aldipress een spilfunctie in

de logistieke keten van uitgever tot consument. Met een vernieuwd

datawarehouse beschikt het over informatie waar de hele keten

profijt van heeft.

ren, seizoenspatronen herkennen, en beter

inschatten wat de gevolgen zijn van een gebeur-

tenis als ‘de dood van Diana’ op de verkoopcij-

fers van, laten we zeggen, de Story bij lokale

sigarenboer in Staphorst. Het is deze verfijnde,

strategische kennis bij Aldipress die ervoor zorgt

dat consumenten de door hun gewenste bladen

in hun winkel aantreffen, en die er bovendien

toe leidt dat de retailer niet met een onverkoop-

bare papierberg komt te zitten.

Het informatiesysteem waarin al die strate-

gisch zo belangrijke kennis over de vraag naar

bladen zit opgeslagen, is het datawarehouse dat

Aldipress naast het systeem voor Enterprise

Resource Planning (ERP) in gebruik heeft. De

ordergegevens afkomstig van de retailer die

gedurende de week in het ERP-pakket worden

opgeslagen, worden in de weekenden overgezet

naar het separate datawarehouse-systeem, van

waaruit samen met de driehonderd miljoen

records die er al in zitten, de rapportages gedes-

tilleerd worden waarmee Aldipress kan bepalen

wat het meest renderend assortiment is op een

bepaald verkooppunt.

Het gebruik van deze vorm van Business

Intelligence bij Aldipress dient dus in eerste

instantie een intern doel, het bepalen van de

juiste mix van bladen, maar vormt ook voor

externe partijen in de keten een interessante

bron van informatie. Voor de uitgever bijvoor-

beeld, die op basis van winkelspecifieke ver-

kooppatronen met zijn bladen kan inspelen op

de regionale lezer, of voor de retailer, die er de
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Tijdschriften op maat

e-Business Intelligence

Een datawarehouse is eigenlijk een grote data-

bank met gegevens waarin je allerlei dwars-

doorsneden of rapportages kunt maken. Omdat

het om grote hoeveelheden records gaat, is het

praktisch niet mogelijk om deze rapportage

rechtstreeks op de database uit te voeren, maar

moet je als bedrijf al een soort voorselectie heb-

ben gemaakt van de gegevens waarop de rappor-

tage betrekking heeft. Een ‘kubus van gegevens’

noemt Leufkens dit.

Met de recent in gebruik genomen BW-module

is het in vergelijking met Combase eenvoudiger

geworden om een nieuwe ‘kubus’ op te zetten.

Omdat de inrichting van zo’n gegevenskubus

bepalend is voor de soort informatie die je er

later uit kunt halen, moet je hier nog steeds van

tevoren goed over nadenken. Welke rapportage

wil ik, en welke beslissingen ga ik ermee

nemen? Een precair punt hierbij zijn volgens

Leufkens de verantwoordelijkheden: ‘Bepaalde

overzichten kunnen ook bedreigend zijn voor

medewerkers, bijvoorbeeld omdat daaruit pre-

cies blijkt hoe iemand presteert.’ Toch

beschouwt hij dit als een gunstig neveneffect

van de implementatie, omdat er duidelijk werd

afgebakend wie waarvoor verantwoordelijk is.

Doordat Aldipress met het nieuwe dataware-

house sneller geavanceerdere analyses kan

maken op de verkoopstatistieken kan het bedrijf

volgens Leufkens een assortiment samenstellen

dat nog beter rendeert. Doordat het bedrijf zijn

kubussen bovendien heeft ontsloten via inter-

net, kunnen bovendien ook andere bedrijven

hier hun voordeel mee doen. In plaats van een

onhandelbare stapel faxen, wordt bijvoorbeeld

de uitgever nu een vorm van e-Business Intelligence

geboden waarmee deze via de website van

Aldipress zijn eigen rapportages online kan

maken. Zo kunnen de tijdschriftenmakers 

nog beter inspelen op de leesbehoefte van de

individuele consument. •

Binnen 24 uur in de winkel

Op basis van de verkoopverwachtingen en overleg met de uitgever plaatst

Aldipress vanuit de SAP R/3-module Sales & Distribution een order voor het

produceren van een bepaalde oplage aan tijdschriften. Deze worden door de

drukkerijen afgeleverd bij het distributiecentrum (dc) in Amsterdam of

Arnhem, waar de binnenkomende bladen worden ingeboekt in de R/3-module

Materials Management, gecontroleerd en overgebracht naar de verpakkings-

unit. Op deze afdeling staan de lopende banden van waaraf dc-medewerkers

de orders picken, en alle bladen verzamelen die bestemd zijn voor een speci-

fiek verkooppunt. De routes die de transporteurs dagelijks langs de verkoop-

punten maken zijn bepalend voor de volgorde die hierbij wordt aangehouden.

De verpakkingseenheden gaan vervolgens via expeditie, die hier eventueel

nog zaken aan kan toevoegen (boeken, naleveringen), naar de logistiek

dienstverleners waaraan het transport naar de ruim negenduizend verkoop-

punten is uitbesteed.

SAP Nederland  is gevestigd in Den Bosch,

tel.: (073) 645 75 00, www.sap.com

Magnus is gevestigd in Naarden, 

tel.: (035) 699 60 60, www.magnus.nl

WRQ is gevestigd in Bilthoven, 

tel.: (030) 229 54 00, www.wrq.com

ITlogistiek in de bladenkiosk

In tegenstelling tot publieksbladen

zijn vakbladen zoals ITlogistiek

veelal niet te koop in de winkel.

Een vakblad richt zich op een speci-

fieke markt, en kent daarom een te

kleine doelgroep en een te lage

oplage voor effectieve losse ver-

koop. Daarom wordt ITlogistiek

alleen op naam verstuurd door het

logistieke centrum van Elsevier

bedrijfsinformatie.

De verpakkingsunit bij Aldipress
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