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Nederland is in Europa toonaangevend in de logistiek. En dat is geen toeval. Elk jaar zijn er weer nieuwe logistiek
dienstverleners die samen met hun opdrachgtgevers de grenzen verleggen. En dit mag best wel eens beloond worden. Het
vakblad Logistiek en de Physical Distribution Group (PDG), de belangenvereniging van logistiek dienstverleners, stellen daarom
de LogiMatch Award in. Dit is de bekroning voor die combinatie die het meest vernieuwende, succesvolle en inspirerende
logistieke concept in het leven hebben geroepen!.

initiatief van
Links Marco Schepers (Hitachi)
en Patrick Loos
(UPS Supply Chain Solution)

Physical Distribution Group

UPS Supply Chain Solutions

Hitachi Global Storage Technologies Europe

Wereldwijd partnership werkt perfect
Tekst Mark Dohmen

>

Kenmerken

Eén wereldwijde aanpak en een verregaande integratie van zowel de dagelijkse
logistieke activiteiten als de informatievoorziening maken de samenwerking
tussen Hitachi en UPS tot een waar partnership. Suboptimalisatie heeft plaats
gemaakt voor verbetering van de gehele keten.
Wereldwijd verzorgt UPS Supply
Chain Solutions de totale logistieke keten voor Hitachi op één en
dezelfde wijze. In de VS en Azië
worden dezelfde IT-systemen
ingezet als in Europa, waardoor
hetzelfde tracking en tracing systeem wereldwijd kan worden
ingezet; zowel op zendingniveau
als op productniveau. Bovendien
zijn de logistieke processen over
de gehele wereld identiek. Die
twee gegevens alleen al maken de
samenwerking tussen beide partijen bijzonder. De wijze waarop
de twee daarnaast invulling geven
aan de samenwerking maakt het
partnership compleet. Er wordt
van weerskanten heel diep in
elkaars keuken gekeken. Alleen
daardoor kan er immers meer
worden bewerkstelligd dan suboptimalisaties van verschillende

logistieke processen. Optimalisatie van de complete supply chain
is en blijft het ultieme doel.

Concept retouren
In het Europees dc in MiddenLimburg leggen Patrick Loos,
contract manager bij UPS en
Hitachi’s logistics manager Marco
Schepers uit waarom de samenwerking bijzonder is. “UPS doet
meer dan enkel opslag, orderverzamelen en transport van onze
producten met alle denkbare
modaliteiten”, begint Schepers.
“Samen hebben we bijvoorbeeld
ook een volledig nieuw concept
opgezet voor het inrichten van de
retourstromen.” Schepers doelt
op het gebruik van Domestic
Consolidation Points (DCP’s).
Retouren worden in deze hubs
verzameld en geconsolideerd,

Resultaten & Beperkingen
> Kosten voorraad houden fors lager door terugbrengen aantal
warehouses van 72 naar 52

> Betrouwbaarheid informatiestroom sterk verbeterd
> Doorlooptijden verkort tot maximaal drie dagen
> Levertijden voor garantieproducten met meer dan helft
gereduceerd

> Besparing op retourkosten DCP-landen met 19 procent
> Optimalisatie enkel haalbaar met logistiek dienstverlener die
wereldwijd vertegenwoordigd is

waarna ze als grotere orders naar
de dc’s worden gestuurd. Daardoor spelen beide partners effectief in op de alsmaar strenger
wordende wetgeving met betrekking tot garanties. “Klanten willen en hoeven de transportkosten
lang niet altijd zelf te betalen,
maar wij willen de pijn uiteraard
ook zoveel mogelijk verzachten”,
licht Schepers toe.
De DCP-opzet levert voor beiden
dan een duidelijk kostenvoordeel
op (de transportkosten zijn drastisch gereduceerd). Bovendien
werd door dit systeem de doorlooptijd van de internationale
retourstromen verkort tot maximaal drie dagen.
Daarnaast voert UPS ook verschillende value added services
uit, zoals het testen van de harde
schijven en het configureren van
klantenorders. “De kennis voor
het uitvoeren van die taken wordt
geleverd en up-to-date gehouden
door Hitachi-medewerkers. Maar
het zijn onze mensen die de taken
uitvoeren”, vertelt Loos. “Ook dit
is een bewuste keuze. Zo houden
we overheadkosten laag en de
flexibiliteit hoog zonder dat er
aan kwaliteit wordt ingeboet”,
vult Schepers aan.
Hitachi heeft op elk groot dc
eigen medewerkers. Schepers:
“We houden de processen
behoorlijk goed in de gaten en

doen er alles aan om deze gezamenlijk te blijven verbeteren. Dan
is het prettig als je communicatielijnen kort kunt houden.”
Er wordt regelmatig overlegd
over procesveranderingen en toekomstplannen. “Dan is het noodzakelijk dat je op dezelfde
golflengte zit. Anders bereik je
weinig”, stelt Loos.

Informatie inzichtelijk
Voor samenwerking op dit niveau
is meer nodig dan duidelijke en
open communicatie en wederzijds begrip. Goede informatie is
eveneens onontbeerlijk. In dat
opzicht is het opvallend dat beide
partners niet hebben gekozen
voor een koppeling van het SAP
van Hitachi en het WMS van
UPS. “Uit beveiligingsoverwegingen is dat vanuit Hitachi niet
gewenst. Er mag geen informatie

“We doen er alles
aan om te blijven
verbeteren”

> Eén logistiek concept
wereldwijd
2
beveiligd EDC in
Midden-Limburg
Activity based costing model
Aantal palletplaatsen: ± 4.400
Aantal sku’s leverbaar en op
voorraad: ±300
Aantal sku’s op voorraad:
± 300
Gemiddeld aantal units
per order: 741
4 DCP’s aangestuurd vanuit
het EDC
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aan onze IT-systemen worden
toegeschreven, maar wel worden
onttrokken”, geeft Schepers aan.
Na lang praten over de mogelijkheden voor het uitwisselen van
gegevens, werd een centraal platform ontwikkeld: een supply
chain visibility tool. Zowel UPS
als Hitachi schrijven de gewenste
informatie toe aan dit platform,
zodat iedereen die inlogt beschikt
over de informatie.
De hoge mate van integratie zorgt
ervoor dat in de gehele keten
voordelen geboekt worden. Zo
kan bijvoorbeeld een order al
door UPS worden ingepland als
de productieplanning van Hitachi gereed is. “Op dat moment is
namelijk ook al de ontvanger
bekend”, legt Loos uit. Als direct
gevolg van die manier van informatie-uitwisseling zijn de levertijden voor garantieproducten
teruggebracht van vijftien naar
zeven dagen. Tegelijkertijd steeg
de betrouwbaarheid van het
logistieke proces aanzienlijk.

