
CUSTOMER CASE STUDY

“Dankzij de supply chain optimalisatie-oplossingen 
van Manhattan Associates zijn we in staat om ons 
aan onze belofte te houden: ‘passie voor voedsel en 
passie voor service’”

Tom Berk, Supply Chain Development Manager 
Deli XL

Deli XL optimaliseert  
supply chain met Manhattan 
Associates SCOPE-portfolio  

e Nederlandse foodservice groothandel Deli XL implementeert de supply 
chain-oplossingen van Manhattan Associates in zijn 16 distributiecentra 

in Nederland om het distributienetwerk toekomstbestendig te maken en de 
operationele efficiëntie binnen en tussen de DC’s te verbeteren.

Deli XL is totaalleverancier voor de foodservice markt. Het bedrijf is zijn klanten 
in de horeca, catering en zorg van dienst met betrouwbare leveringen, een 
totaalassortiment en additionele diensten. Deli XL legt in zijn activiteiten 
een sterke nadruk op milieu, duurzaamheid, gezondheid, gastvrijheid, 
ketenverantwoordelijkheid en passie voor food en service.

Deli XL heeft de beschikking over een landelijk distributiecentrum voor 
kruidenierswaren en een landelijk verscentrum voor gekoelde producten. Daarnaast 
heeft het bedrijf verspreid over het land vier decentrale distributiecentra voor vers- 
en diepvriesproducten en tien regionale vestigingen ter ondersteuning van regionaal 
opererende klanten. De Nederlandse foodservice groothandel biedt klanten in 
heel Nederland een breed assortiment van 60.000 SKUs. Het bedrijf heeft ongeveer 
2.000 medewerkers en een wagenpark met 350 vrachtwagens. De volledige vloot is 
dagelijks op de weg te vinden voor levering aan de klanten van Deli XL.

De markt waarin Deli XL opereert, verandert in hoog tempo. De marges zijn klein 
en de doorlooptijden zijn kort. Om de veranderende marktomstandigheden en 
verwachte toekomstige groei het hoofd te bieden, had Deli XL behoefte aan een 
flexibel, schaalbaar supply chain management-platform. Binnen de distributiecentra 
maakte Deli XL tot op heden gebruik van op maat gemaakte warehouse 
management-oplossingen. Deze zorgden echter voor steeds meer beperkingen in 
de uitvoer van de operaties en Deli XL besloot daarom op zoek te gaan naar nieuwe 
distributie management-oplossingen om de groeiambities te kunnen realiseren.

Veranderende marktomstandigheden  

“Door de slinkende marges en hele korte doorlooptijden dienen we onze operaties 
perfect uit te voeren. Onze producten moeten op het juiste moment op de juiste 
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plaats worden afgeleverd. Om in te kunnen spelen op de huidige 
en toekomstige marktbehoeften dienen we onze processen 
en operaties te veranderen”, zegt Tom Berk, Supply Chain 
Development Manager bij Deli XL. “We hebben de mind-set van 
onze organisatie volledig veranderd; van denken in afdelingen 
naar een cross-functionele, procesgebaseerde benadering.”

Om de nieuwe operaties te ondersteunen, had Deli XL behoefte 
aan nieuwe distributie management-capaciteiten. Tom Berk licht 
toe, “Ons op maat gemaakte systeem liep tegen zijn functionele 
grenzen aan en was niet meer in staat om optimaal om te gaan 
met de steeds veranderende omstandigheden in onze markt.”   

Hoog-volume productdoorvoer  

Deli XL startte het selectieproces voor zijn nieuwe distributie 
management-oplossingen met het definiëren van de 
belangrijkste zakelijke behoeften; niet alleen op basis van de 
huidige bedrijfsactiviteiten, maar ook met de verwachte markt- 
en organisatorische ontwikkelingen in de komende vijf jaar in 
ogenschouw. Na een uitgebreide selectieprocedure koos Deli XL 
voor Manhattan Associates. De keuze van Deli XL voor Manhattan 
Associates is onder meer ingegeven door positieve ervaringen 
van andere ondernemingen in de foodsector. Bovendien is het 
met de oplossingen binnen de Manhattan SCOPE® Distribution 
Management-suite mogelijk om de specifieke hoog-volume 
productdoorvoer binnen de magazijnen van Deli XL optimaal te 
ondersteunen, waar gewerkt wordt met verpakkingseenheden van 
variabele grootte en omloopsnelheid.

“Naast de kwaliteit van de oplossingen, is Manhattan Associates 
een geweldige partner om mee samen te werken”, zegt Tom Berk. 
“De teamleden van Manhattan zijn echte supply chain-mensen. Het 

bedrijf investeert veel in R&D en de softwareoplossingen evolueren 
voortdurend, net zoals onze business en zakelijke omgeving. 
Manhattan is precies de supply chain-partner die wij zoeken.”
Erwin Bommerson, Manager van Deli XL’s Nationale Verscentrum 
onderschrijft de woorden van zijn collega, “We hebben een hele 
goede relatie met Manhattan Associates. Wat we erg waarderen is 
dat zij ons uitdagen op basis van hun eigen ervaringen. De mensen 
van Manhattan voeren niet klakkeloos uit wat wij hen vragen, maar 
analyseren de door ons aangedragen oplossingen kritisch. Dit 
gezamenlijke implementatieproces heeft ons een betere oplossing 
opgeleverd dan waar we aanvankelijk vanuit gingen.”
 

Volledig nieuwe distributieomgeving  

De implementatie van Manhattan’s supply chain-platform maakt 
onderdeel uit van een volledig nieuwe systeeminfrastructuur die 
Deli XL uitrolt binnen zijn bedrijfsomgeving. Deli XL implementeert 
tevens een enterprise resource planning (ERP)-systeem van SAP en 
een e-commerce platform van ATG.

In samenspraak met het expertteam van Manhattan Associates 
worden Manhattan’s Warehouse Management-, Slotting 
Optimisation- en Supply Chain Intelligence-oplossingen uitgerold. 
Deze oplossingen zorgen voor een verbeterde samenwerking 
binnen Deli XL’s uitgebreide distributienetwerk en verbeteren het 
volledige orderverwerkingsproces.

“Het was absoluut de juiste beslissing om Manhattan Associates 
als onze supply chain-partner te kiezen”, zegt Hans van der Ster, 
Director Operations bij Deli XL. “Manhattan Associates helpt ons 
onze strategische doelen te realiseren.”

“De implementatie van Manhattan’s software heeft ons zeker 
efficiënter gemaakt. We hebben een beter inzicht in en daardoor 
meer controle over onze supply chain-processen”, bevestigt Erwin 
Bommerson. “Met de oplossingen van Manhattan kunnen we alle 
processtappen binnen onze distributie-operatie verbinden en 
automatiseren. De volgmogelijkheden van het systeem zijn erg 
waardevol voor ons. We weten welke goederen er binnenkomen, 
waar deze goederen zijn en hoe we deze aan onze klanten gaan 
leveren. We scannen alles en maken gebruik van voice picking. 
Onze operaties zijn absoluut verbeterd. In de toekomst zullen we 
meer features van Manhattan’s Warehouse Management-systeem 
gaan inzetten. Manhattan’s schaalbare oplossingen stellen ons 
zeker in staat om in de komende jaren verder te groeien.”

De implementatie van Manhattan’s software heeft 
ons zeker efficiënter gemaakt. We hebben een beter 
inzicht in en daardoor meer controle over onze 
supply chain-processen.

Erwin Bommerson, 
Manager Nationaal Verscentrum, Deli XL
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