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“ We hebben met Replenishment een 
voorraadreductie van 8 tot 10% gezien in ons 
distributiecentrum. En we hebben ambitieuze 
doelen voor verdere reductie.” 
 
– Pet Supplies Plus

ÉÉN BEELD VAN UW ENTERPRISE INVENTORY STRATEGY
Met Manhattan Active™ Inventory krijgt u eindelijk één holistisch beeld van alle 
aspecten van uw voorraadstrategie. Van de jaarlijkse financiële planning tot de 
dagelijkse replenishmentorders en periodieke afstemming van het bedrijfsplan, 
Manhattan Active Inventory biedt de tools die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat 
uw voorraadinvesteringsstrategieën de maximale waarden en rendementen opleveren 
om met Push Possible™ uw bedrijf verder te brengen. 

WELKOM IN HET TIJDPERK VAN OMNICHANNEL  
INVENTORY OPTIMISATION
Verbeter serviceniveaus, laat de omzet stijgen en reduceer voorraad. Deze ideeën 
zijn al tientallen jaren de steunpilaren voor geavanceerde voorraadoptimalisatie. 
Maar in het tijdperk van digital commerce en omnichannelfulfilment is de strijd 
om een optimale voorraad fundamenteel veranderd. Voorraad wordt op nieuwe 
en verschillende realtime manieren verbruikt. En dat maakt veel van de gangbare 
voorraadbeheermethoden achterhaald. Oude methoden werken gewoon niet meer 
in deze nieuwe arena. Manhattan Active Inventory biedt nieuwe perspectieven en 
innovatie om de hedendaagse uitdagingen van omnivoorraden aan te pakken.

ONTSLUIT INNOVATIE MET DE SNELHEID VAN DE CLOUD
Actief blijven vereist een flexibele aanpak, één waar ondernemingen snel hun voordeel 
kunnen doen met de nieuwste technologie. Manhattan Active Inventory-oplossingen  
zijn ontworpen om zich aan te passen om een sneller tempo te realiseren en  
constante innovatie te ondersteunen. Om aan een breed scala aan behoeften,  
mogelijkheden en budgetten te voldoen, zijn er oplossingen verkrijgbaar voor  
diverse implementatieopties, zoals public cloud, private cloud, managed/hosted  
of on-premise. Met mogelijkheden om jaarlijks upgrades te krijgen, weet u zeker  
dat u altijd actueel bent met de nieuwste voorraadinnovaties van Manhattan.

PUSH POSSIBLE™ 
VOOR INVESTERING IN VOORRADEN
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MAXIMAAL RENDEMENT OP VOORRAAD
In veel ondernemingen is voorraad de grootste continue investering en het is dus 
van cruciaal belang om deze investering zo goed mogelijk te benutten. Manhattan’s 
Forecasting & Replenishment-oplossingen maken het retailers en groothandelaars 
mogelijk om hun omzet en klantenservice te maximaliseren met zo min mogelijk 
voorraadinvesteringen. Deze oplossingen combineren innovatie, geavanceerde algoritmen 
en datascience met een intuïtieve, visueel zeer aantrekkelijke gebruikerservaring die 
bijdraagt aan aandeelhouderswaarde van elke voorraadintensieve operatie.

OMNICHANNEL INVENTORY OPTIMISATION
Omnichanneltransformatiestrategieën zijn de sturende kracht geweest achter omvangrijke 
operationele innovaties. Veel innovaties hadden aanzienlijke verstoringen tot gevolg 
in geoptimaliseerde voorraadplannen. Maar wel voor de juiste reden: voldoen aan de 
verwachtingen van klanten en stimuleren van de loyaliteit van klanten. Als supply via 
elk kanaal gebruikt kan worden, voor alle fulfilmentmogelijkheden en op elk willekeurig 
moment, moeten de methoden voor forecasting en replenishing evolueren. Vraag is 
niet langer eendimensionaal en voorraad moet op een veel groter detailniveau dan 
voorheen worden beschouwd. Manhattan Replenishment bevat unieke modellen en 
optimalistie van netwerkvoorraden, waarbij rekening wordt gehouden met verkoop- en 
fulfilmentstrategieën per kanaal.

SUPERIEURE WETENSCHAP ACHTER MAXIMALE INNOVATIE
Manhattan’s Forecasting & Replenishment-oplossingen zijn ontstaan vanuit de 
overtuiging dat betere wetenschap een hoger rendement op voorraadinvesteringen 
oplevert voor onze klanten. We hebben die overtuiging al vele jaren als de kern van 
onze oplossingsstrategie, met als resultaat innovatieve doorbraken op het gebied van 
voorraadbeheer. Manhattan biedt nu mogelijkheden op basis van zelflerende systemen 
aan, waardoor onze oplossingen niet alleen mogelijke verbeteringen detecteren, maar 
ook voorraadstrategieën automatisch verfijnen die nog meer financiële voordelen voor 
onze klanten genereren.

Manhattan Active Inventory stelt u in staat om 
eindelijk één holistisch beeld van alle aspecten 
van uw voorraadstrategie te krijgen.

5



OPLOSSINGSCOMPONENTEN

Bij Forecasting & Replenishment zijn Demand Forecasting, 
Replenishment, Multi-Echelon, Sales & Operations Planning en  
Vendor Managed Inventory inbegrepen. Stuk voor stuk ontworpen  
om uw rendement op voorraad te verhogen.

FORECASTING & REPLENISHMENT
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 DEMAND FORECASTING
VOORUITSTREVENDE WETENSCHAP LEVERT 
MAXIMAAL RENDEMENT OP VOORRAAD  

Zelfs artikelen die regelmatig worden verkocht, kunnen lastig 
te voorspellen zijn. Met artikelen die maar af en toe worden 
verkocht, seizoensartikelen, nieuwe artikelen en promoties 
maken van voorspellingen een zware klus. Tel daar nog een 
groot aantal SKU-netwerklocaties bij op en het probleem wordt 
nog onoverzichtelijker. Toch is toekomstige vraag voorspellen 
de eerste stap in een voorraadstrategie, ongeacht de industrie 
of het soort artikelen dat wordt beheerd. 

Manhattan’s oplossing biedt zicht op de netwerkvraag 
en combineert innovatieve forecastingtechnieken met 
vraagopschoning, analyse van seizoenspatronen en een 
zelfregulerend vermogen om zelfs in de meest complexe 
scenario’s op de vraag te anticiperen. Met behulp van machine 
learning om voortdurend te evolueren en de wetenschap van 
demand forecasting aan te passen, profiteren onze klanten van 
een hogere mate van nauwkeurigheid zonder grote ingrepen 
door gebruikers. 

Manhattan vereenvoudigt de complexe wetenschap achter 
Demand Forecasting door de aandacht van de analist te richten 
op die belangrijke uitzonderingen die het systeem niet zelf 
kan afstemmen. Het wordt eenvoudig om een oneindig aantal 
combinaties van locaties en producten met verschillende tijden 
en aggregatie te beheren om assortiments-, financiële en 
merchandiseplanning mogelijk te maken, naast replenishment. 

Onze Demand Forecasting-oplossing geeft uw team de 
volgende mogelijkheden:  

– Verbeter de nauwkeurigheid van voorspellingen 
– Modelleer vraag voor traaglopende en periodieke artikelen
– Voorspel vraag voor zowel bedrijfsplanning als dagelijkse 

replenishmentactiviteiten
– Schaal om aan de behoeften van zeer grote netwerken  

te voldoen

DEMAND FORECASTING MOGELIJKHEDEN
Manhattan’s Demand Forecasting is ontworpen om snel te 
reageren op alle verschuivingen in de vraag en levert unieke 
innovaties die het ideaal maken om de dynamische aard van 
assortimenten aan te kunnen die over meerdere vraagkanalen 
zijn verdeeld.

Features + functions
– Genereren en bijhouden van voorspellingen op verschillende 

product- en locatieknooppuntniveaus
– Voorspel per verkoopkanaal om een gedetailleerd beeld te 

krijgen van omnichannelfulfilmentstrategieën
– Benut ingebouwde vraagopschoning en seizoensprofielen om 

herhaalbare patronen in de voorspelling door te rekenen
– Detecteer en corrigeer automatisch destructieve 

seizoensprofielen
– Zie en reageer op trends en vraagpatronen met Unified 

Forecasting Method™

– Filter niet belangrijke voorspellingsuitzonderingen
– Detecteer en corrigeer met Advanced Exception 

Management als vraagpatronen veranderen
– Zet nauwkeurigheid van handmatige 

voorspellingsveranderingen af tegen door het systeem 
onderhouden voorspellingen

– Audit het beheer van voorspellingsuitzonderingen 
– Bescherm de integriteit van de vraaghistorie bij het optreden 

van uitzonderingsgebeurtenissen die een negatieve invloed 
op de vraag hebben

– Bereken de stijging in de vraag bij promoties op basis van 
eerdere soortgelijke promoties

– Houd de invloed die promoties hebben op de vraag apart van 
de normale vraag bij

 

Manhattan’s Demand Forecasting levert een serie unieke 
innovaties die het ideaal maken om de dynamische aard 
van assortimenten aan te kunnen die over meerdere 
vraagkanalen zijn verdeeld.
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REPLENISHMENT
OPTIMALISEER DE BALANS TUSSEN 
VOORRAAD, VERKOOP EN SERVICENIVEAUS
Met een duidelijk en nauwkeurig beeld van de vraag kan 
een onderneming zijn toekomstige voorraad optimaliseren. 
Wanneer kopen, welke artikelen kopen en in welke aantallen zijn 
kernvragen die Manhattan’s Replenishment makkelijk aankan.

REPLENISHMENT VOOR GROOTHANDELS
Voor groothandels draait het bij voorraden om de bescherming 
van marges. Door replenishment te optimaliseren, kunt u 
voor de beste fill rates van orders zorgen met de minst grote 
overall voorraad en tegen de laagste totale kosten, zelfs 
met belangrijke klanten met een voorkeursbehandeling en 
gegarandeerde serviceniveaus. Manhattan Replenishment stelt 
sommige van de grootste en meest complexe groothandels in 
staat om het financieel uitstekend te doen, hoewel ze vaak een 
bedrijfsprofiel met lage marges hebben.

REPLENISHMENT VOOR DE RETAIL
Bij retailers gaat het bij voorraad allemaal om de verkoop, 
merkbescherming en klanttevredenheid. Vaak wordt minder 
winstgevende en slow-moving voorraad aangehouden omdat 
de klant een volledig assortiment wil. De uitdagingen hier zijn 
om de voorraadinvesteringen evenredig over het grote aantal 
verkoopkanalen te verdelen en daarbij rekening houden met de 
mogelijkheid om wanneer nodig uit elk kanaal te kunnen leveren. 

De mogelijkheden van Manhattan’s Replenishment zijn 
ontworpen om ingebouwde simulaties te benutten om 
uw voorraadstrategieën te finetunen en maximale ROI te 
verzekeren. Onze gebruikersvriendelijke workflows begeleiden 
de voorraadanalist stapsgewijs door de meest kritieke, 
dagelijkse taken. 

Met Manhattan’s Replenishment kunt u:

– Onnodige voorraad uit uw netwerk elimineren 
– De impact van out-of-stock goederen reduceren op de 

bedrijfsperformance 
– Klantenservice en order fill rates verbeteren
– De productiviteit van voorraadanalisten verbeteren
– Groei en uitbreiding van het bedrijf faciliteren zonder grote 

stijging in voorrraden
– De voorraad in het gehele netwerk weer in balans brengen

Features + functions
– Prioriteit stellen en orkestreren in bedrijfsprocesflows met 

onze gepersonaliseerde Daily Agenda
– In een oogopslag performancecijfers en gegevensvisualisaties 

benutten om de gezondheid van uw voorraadinvestering  
te monitoren

– Replenishment personaliseren 
– De performance van het inkoopteam managen en op cijfers 

gebaseerde verbeteringen aanbrengen

Replenishment Optimisation
– Maak gebruik van ‘wat-als’ scenario’s om financiële afwegingen 

voor alternatieve strategieën voor safety stock te beoordelen 
– Differentieer serviceniveaudoelen voor meerdere kanalen, 

zelfs met één voorraadpool  
– Reduceer de negatieve impact van traag verkopende artikelen 

door ze, op basis van winstgevendheid, in categorieën met 
speciale replenishmentbenaderingen onder te brengen

– Beoordeel de impact van kosten op diverse replenishment-
frequenties 

– Beheer presentatievereisten in tijdsfasen
– Beheer beperkte fysieke ruimte in tijdsfasen
– Zorg ervoor dat aanbevolen orders altijd in een 

standaardverpakking passen om afhandelingskosten te reduceren
– Verander eisen voor verpakkingsafmetingen op basis van 

economische afwegingen
– Introduceer nieuwe artikelen in het assortiment
– Breng vraag en aanbod van bestaande artikelen over naar 

vervangende artikelen bij hun introductie
– Pas leveringstijden aan seizoenen aan
– Simuleer de impact van “front loading” voorraad tijdens het 

voorseizoen om operationele invloeden te compenseren

Order Review & Approval
– Versnel het dagelijkse proces om orders te beoordelen en 

goed te keuren met naadloze workflows
– Automatiseer ordergoedkeuring op basis van regels, zodat de 

voorraadanalist zich op zinvolle uitzonderingen kan richten
– Stel orders samen die aan vooraf bepaalde maten voldoen 

(bedrag, gewicht, volume, enz.)
– Stel tussendoor orders opnieuw samen, waarbij u desgewenst 

voorraaddagen toevoegt of verwijdert 
– Verdeel orders over meerdere aanbevolen aankooporders op 

basis van verscheidene verdeelstrategieën

Opportunity & Promotional Buying
– Evalueer en doe aankopen wanneer zich financieel gunstige 

kansen voordoen
– Zorg dat u tussentijds kunt evalueren of een deal effectief is 
– Visualiseer en pas overlappende promotie-invloeden aan op 

de verwachte vraag

Network Inventory Balancing
– Herdistribueer overtollige voorraden bij onevenwichtigheden 

in het netwerk 
– Trigger voorraadverplaatsing om te voorkomen dat iets 

ergens niet voorradig is
– Ga na waar voorraden aanwezig zijn en verplaatst kunnen 

worden als op een locatie iets niet in voorraad is
– Belet de verplaatsing van schaarse goederen

Inventory Performance Analysis
– Traceer en monitor inkoopperformance op basis van 

gespecialiseerde KPI’s 
– Construeer het “waarom achter de aankoop” met 

geavanceerde on-hand voorraadlagen 
– Monitor en informeer analisten over hun wekelijkse en YTD 

performance in verschillende metrieken
– Faciliteer samenwerking tussen leveranciers en interne 

operations door prognoses te delen van toekomstige 
voorraad en ordervolumes 

FORECASTING & REPLENISHMENT
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MULTI-ECHELON
HOLISTISCHE OPTIMALISATIE  
VAN VOORRAAD OVER COMPLEXE,  
MULTI-TIERED SUPPLY CHAINS
Voorraad optimaliseren in één faciliteit kan al uitdagend genoeg 
zijn. Tegenwoordig met meerdere locaties, meerdere lagen in 
een netwerk en meerdere flowpaths voor bepaalde producten, 
plus het aantal variabelen dat de voorraad beïnvloedt, wordt 
klantenservice bijna een onmogelijke klus. 

Manhattan’s Multi-Echelon Inventory Optimisation (MEIO) 
benadert voorraadmodellen en serviceniveaudoelstellingen 
voor eindklanten holistisch om ervoor te zorgen dat u het 
grootst mogelijke rendement uit uw voorraden behaalt. 

De mogelijkheden van Manhattan’s Multi-Echelon zijn diep 
geworteld in het DNA van onze Replenishment-oplossing. Het 
is geen aparte oplossing, het is een integraal onderdeel van hoe 
Replenishment supply chain-netwerken optimaliseert als deze 
uit meerdere lagen bestaat.

Met Multi-Echelon Inventory Optimisation kunt u:

– Behaal de grootst mogelijke servicedoeleinden van 
eindklanten met zo min mogelijk netwerkvoorraad

– Verbeter de omlooptijd van voorraad om werkkapitaal  
vrij te maken

– Stem de beslissingen van voorraadbeleid af op alle lagen in 
de supply chain

– Automatiseer voorraadrespons in één laag wanneer de vraag, 
voorraad of voorraadstrategie wijzigt in een andere laag

– Verminder de impact van het opslinger-effect (bullwhip effect) 
op uw netwerkvoorraad

Features + functions
– Werk met één oplossing en één programma voor het  

gehele netwerk
– Optimaliseer cross-tier voorraadstrategieën om 

voorraadbehoeften te synchroniseren over elk echelon  
in het netwerk 

– Genereer orderprognoses voor toekomstige activiteiten op 
het gebied van voorraadorders die de vraag van het hoogste 
echelon aansturen 

– Update de hele dag door in realtime alle orderprognoses 
– Wijs beperkte voorraden toe als er een tekort in het hoogste 

echelon is 
– Houd rekening met risicofactoren van leverancierslevertijden 

in de replenishmentstrategie op lagere echelons
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VENDOR MANAGED  
INVENTORY
REPLENISHMENT AS A SERVICE – CREËER 
WAARDE BIJ HET SMEDEN VAN DUURZAME 
ZAKELIJKE RELATIES
Fabrikanten en leveranciers hebben vaak geen inzicht 
in voorraadniveaus en verkoop van hun producten aan 
eindklanten. Ze krijgen orders binnen, ze maken de producten 
en plannen de benodigde voorraden om deze orders te leveren. 

Hun rol binnen de supply chain is dus vaak reactief. Ze hebben 
weinig tijd of mogelijkheden om productie en voorraadplanning 
te stroomlijnen, de totale voorraadflow te optimaliseren en 
zichzelf beter te positioneren om hun klanten van dienst te zijn.

Manhattan’s Vendor Managed Inventory (VMI) brengt de 
verantwoordelijkheid voor het aanhouden van voorraden van 
de groothandel en/of de retailer naar de upstream leverancier 
of fabrikant. VMI verleent leveranciers toegang tot cruciale 
downstream voorraden en verkoopgegevens. Gekoppeld 
aan Manhattan’s geavanceerde Demand Forecasting en 
Replenishment geeft dit leveranciers de mogelijkheid om 
namens eindklanten productreplenishment te beheren en 
voorraadperformance te verbeteren. Replenishment as a 
Service is realiteit!

Met onze VMI-oplossing kunnen leveranciers en fabrikanten: 

– Voorraden van eindklanten monitoren 
– Verkoopactiviteiten traceren en analyseren en helder inzicht 

geven in verwachte vraag, wat een bijdrage kan leveren aan 
voorraadplanning en/of planning van productieprocessen 

– Betere fill rates van orders realiseren met minder voorraad 
– De voorraadperformance bij eindklanten verbeteren 
– Minder replenishmentkosten voor retailers en groothandelaars 

(d.w.z. de eindklant)
– Nauwer samenwerken met grote, strategische klanten

Features + functions
– Prioriteren en orkestreren van bedrijfsprocesflows met behulp 

van onze gepersonaliseerde Daily Agenda
– In een oogopslag performancecijfers en gegevensvisualisaties 

bekijken om de gezondheid van uw voorraadinvestering  
te monitoren

– Replenishment personaliseren 
– De performance van het inkoopteam managen en op cijfers 

gebaseerde verbeteringen aanbrengen

Replenishment Optimisation
– Stel afgesproken servicedoelen in per locatie of SKU/locatie 

om aan klantovereenkomsten te voldoen 
– Evalueer de impact van kosten op diverse replenishment-

frequenties 
– Importeer tijdgebonden aanpassingen van presentatie- of 

ruimtevereisten voor geplande planogramwijzigingen
– Modelleer nieuwe items die worden geïntroduceerd in de 

assortimenten van uw klanten
– Breng vraag en aanbod van bestaande artikelen over naar 

vervangende artikelen bij hun introductie 
– Anticipeer de invloed van promoties op de voorraad bij de 

klant en pas replenishment proactief aan 

Order Review & Approval
– Versnel het dagelijkse proces om orders te beoordelen en 

goed te keuren met naadloze workflows
– Automatiseer ordergoedkeuring op basis van regels, zodat de 

voorraadanalist zich op zinvolle uitzonderingen kan richten

Inventory Performance Analysis
– Traceer en monitor inkoopperformance op basis van 

gespecialiseerde KPI’s 
– Monitor en informeer analisten over hun wekelijkse en  

YTD-performance 
– Faciliteer samenwerking met eindklanten door prognoses te 

delen van toekomstige voorraad en ordervolumes 

FORECASTING & REPLENISHMENT
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SALES & OPERATIONS  
PLANNING
STEM UW STRATEGISCHE VOORRAADPLAN 
AF OP DE GEHELE ONDERNEMING
Met Manhattan’s Sales en Operations Planning (S&OP) kunnen 
alle belangrijke interne stakeholders in de gehele onderneming 
de korte termijn voorraadplanning afstemmen op hun huidige 
operating en financiële restricties. Manhattan’s S&OP maakt 
het bedrijven mogelijk om de voorraadplanning in één soepele 
beweging aan te passen als resource- of financiële restricties tot 
verandering nopen. 

U kunt in S&OP snel de top-down verkoop- en voorraadplannen 
consolideren met de huidige vraag uit Demand Forecasting 
en ordervoorspellingen uit Replenishment voor één beeld op 
de impact ervan op de voorraad in de gehele onderneming. 
Bovendien geeft de oplossing gebruikers de mogelijkheid om 
de verkoop- en voorraadonderdelen van het plan af te stemmen 
op basis van feedback uit andere bedrijfsonderdelen. 

HET GAAT NIET ALLEEN OM DE  
MAANDELIJKSE S&OP-MEETING
Of u nu wel of niet S&OP heeft ingevoerd, frequente verstoringen 
in de supply chain blijven realiteit. Het maakt voor Manhattan’s 
S&OP-oplossing niets uit of de noodzaak om toekomstige 
voorraadplannen te wijzigen al dan niet uit een S&OP-meeting 
komt. S&OP garandeert constante en geautomatiseerde 
afstemming met de doelstellingen van het senior leiderschap en 
het inkoopteam, ongeacht de reden achter een wijziging.

Met onze innovatieve S&OP-oplossing kunnen retailers en 
groothandelaren:

– Afstemming van het financiële plan van de onderneming 
met de verwachte vraagvoorspelling en prognose van de 
voorraadniveaus monitoren

– Voor functieoverschrijdende afstemming binnen het bedrijf 
voor één voorraadstrategie zorgen

– De operationele, logistieke en financiële korte termijn 
restricties over de voorraadinkoopstrategie leggen

– Vermijdbare operationele supply chain kosten reduceren
– De time-to-action versnellen wanneer verstoringen op 

macroniveau optreden die de planning en uitvoering 
beïnvloeden

– Voor het beste S&OP-proces zorgen

Features + functions
– Consolideer verkoop- en voorraadcijfers op één S&OP 

Workbench
– Ondersteun voortschrijdende planningen in termijnen  

van 12 tot 18 maanden
– Bekijk in detail of zoom uit diverse hiërarchische niveaus van 

product, locatie en tijd 
– Benut onbeperkte product-, locatie- en tijdhiërarchieën
– Bied grafische rapporten waarin gegevens visueel zijn 

weergegeven
– Simuleer de impact van planaanpassingen voordat u ja zegt 
– Beheer het S&OP-process op totaalniveaus, laat het 

vervolgens automatisch op SKU-detailniveau weergeven voor 
opname door Replenishment 

– Stem S&OP-beslissingen naadloos af met Demand 
Forecasting & Replenishment 

– Bied een transparant beeld van S&OP-aanpassingen die 
Replenishment- en Forecasting-teams hebben aangebracht

– Benut Manhattan’s Store Clustering om te communiceren 
met de S&OP Workbench op basis van cijfermatig gestuurde 
locatiegroepen 
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PLANNING

UITGEBREIDE ENTERPRISEPLANNING, VERBETERDE WINST
Elke onderneming in elke verticale markt doet aan planning, ongeacht of ze B2B, B2C 
of beide verkopen. Deze planningsactiviteiten kunnen onder meer bestaat uit top-down 
financiële doelen voor het jaar, het modelleren van de omzet en de GMROI-impact 
van het openen van nieuwe winkels, verkoop voor het volgende seizoen of zelfs de 
promotieactiviteiten die in het volgende kwartaal worden verwacht. Elk planningsproces 
heeft zijn eigen unieke tijdtabellen, doelen en verwachtingen.

ÉÉN VERSIE VAN DE VOORRAADSTRATEGIE
Daarom hebben de Manhattan Planning-oplossingen vele mogelijkheden, elk 
ervan ontworpen om uw onderneming een holistisch inzicht in alle aspecten van uw 
voorraadstrategie te geven. De oplossingen bieden een optimale productiviteit voor de 
planningsorganisatie. U kunt in minder tijd gegevens verzamelen en analyseren, wat het 
planningsproces van merchandising vóór en tijdens seizoen vergemakkelijkt.

EEN UNIEKE PLANNING VOOR ELK KANAAL, AUTOMATISCH 
AFSTEMMEN OP DE ONDERNEMING
Retailplanning moet tegenwoordig rekening houden met meerdere complexe dimensies. 
Naast de gebruikelijke verschillen in product-, locatie- en tijdhiërarchieën, zijn vrijwel 
alle relevante bedrijfsstatistieken per kanaal verschillend. Kanalen werden voorheen als 
“dummy” winkels gemodelleerd. In Manhattan’s Planning-oplossingen zijn kanalen aparte 
entiteiten die elk hun eigen cijfers hebben die naar wens kunnen worden gepland en 
uiteindelijk weer naar het totale bedrijfsniveau kunnen worden teruggebracht.

VOORSPEL WAT BEKEND IS, PLAN WAT NIET
Manhattan’s Planning-oplossingen kunnen optioneel met andere componenten van 
de Manhattan Active™ Inventory-suite worden gecombineerd, zodat retailers efficiënt 
geoptimaliseerde planningsprocessen voor demand forecasting, replenishment  
en samenwerking kunnen benutten. Onze oplossingen worden continu aangepast,  
zijn altijd actueel en naadloos verbonden. Wat het eindresultaat is? Verbeterde 
winstgevendheid door een hogere omzet, marges en omlooptijden, minder afprijzingen  
en geoptimaliseerde voorraad voor uw bedrijf.
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OPLOSSINGSCOMPONENTEN
Manhattan Planning biedt een end-to-end bedrijfsplanning die gebouwd 
is op de omnichannelretailer van vandaag op wereldwijde, regionale, 
categorie-, artikel- en winkelniveaus. Uw team kan altijd de beste 
beslissingen nemen of u nu vóór of tijdens het seizoen of voor komende 
promoties planningen maakt. De oplossing bestaat uit:

– Financial Planning biedt bedrijfsbreed zicht op vastgestelde bedrijfsdoelstellingen, de mogelijkheid 
om performance bij te houden, voorspellingen te verfijnen en aannames van performance opnieuw  
te beoordelen

– Assortment Planning voor de juiste combinatie producten in elke categorie voor elk kanaal
– Store Planning voor gedetailleerde planning op winkelniveau
– Store Clustering om slim locaties te groeperen op basis van belangrijke performancecijfers
– Item Planning voor efficiënte en nauwkeurige planning op artikelniveau
– Promotional Planning om het proces van het creëren,  

voorspellen en plannen van promoties te beheren

PLANNING
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FINANCIAL PLANNING
Verkoop via meerdere kanalen, segmentatie van kritische 
klanten, intense wereldwijde concurrentie en schommelingen in 
vraagpatronen maken het planningsproces voor merchandise 
uitdagender dan ooit. Om de juiste combinatie producten 
te bepalen, moeten uw planningsoplossingen de flexibiliteit 
bezitten om top-down en bottom-up planning te ondersteunen 
voor elk bedrijfsonderdeel op elk tijdstip.

GEDETAILLEERDE ANALYSE VOOR  
DE MEEST WAARDEVOLLE DELEN  
VAN UW ASSORTIMENT
Manhattan’s Financial Planning maakt een iteratief proces 
mogelijk bij het vaststellen van top-down verkoop- en 
voorraaddoelen, performance traceren, voorspellingen 
verfijnen en aannames opnieuw beoordelen. Planners 
kunnen per kanaal plannen op categorieniveau opstellen met 
performancestatistieken specifiek voor uw bedrijf, rekening 
houdend met de historische en geplande assortimentsmix. 

‘Wat-als’ planningsscenario’s simuleren om de impact van 
veranderende trends te voorspellen, betekent dat uw team 
betere beslissingen neemt en het fundament heeft om de juiste 
combinatie merchandise te bepalen om zowel klanten tevreden 
stellen als aan de winst- en omzetdoelen te voldoen.

Features + functions
– Plan top-down of bottom-up, vóór of tijdens het seizoen, over 

meerdere kanalen
– Krijg bedrijfsbreed inzicht in werkelijke, geplande en 

voorspelde performancecijfers op meerdere niveaus van  
de organisatie 

– Bepaal en traceer categoriemix, open-to-buy en voorraadflow 
vóór en tijdens het seizoen

– Gebruik intuïtieve, stapsgewijze workflows met dynamische 
werkbladweergaven

– Spreid (d.w.z. totaal of detailbeeld) cijfermatige aanpassingen 
omhoog en omlaag in de hiërarchie

– Neem attributen op in het plan op basis van klantvoorkeuren

ASSORTMENT PLANNING
Uw klanten tevreden houden en ze de producten geven die ze 
in alle kanalen wensen, is uw missie. In de omnichannelwereld 
van vandaag, verwachten consumenten een consistente 
merkboodschap in elk kanaal waar ze shoppen. En ze 
verwachten een productmix die op hun specifieke behoeften is 
afgestemd in elke markt.

Manhattan’s Assortment Planning biedt de mogelijkheid om 
assortimentstrategieën te plannen en uit te voeren binnen één 
als ook in alle kanalen, waarbij de unieke attributen van elk 
verkoopkanaal behouden blijft.

HOLISTISCHE ASSORTIMENTEN VIA 
KANAALSPECIFIEKE PLANNING
Met Assortment Planning kan uw team kanaalspecifieke 
cijfers, structuren, attributen en methodologieën gebruiken 
om het planningsproces van het assortiment vóór het seizoen 
te optimaliseren. Dit biedt de flexibiliteit om attributen voor 
elk kanaal te configureren, inclusief winkel, web, catalogus en 
groothandel. Deze zeer visuele en intuïtieve benadering zorgt 
ervoor dat het perfecte assortiment wordt samengesteld die 
aan de vraag van uw klanten voldoet.

Features + functions
– Stel assortimenten samen met een onbeperkt aantal 

attributen waarbij rekening is gehouden met klantvoorkeuren, 
beschikbare ruimte, displaycriteria en open-to-buy

– Filter en pas assortimenten dynamisch aan op basis van 
klantvoorkeuren

– Analyseer bestsellers op basis van eerdere of soortgelijke 
assortimenten

– Gebruik een willekeurig aantal configureerbare attributen 
om de juiste assortimentcombinatie voor elk kanaal te 
ontwikkelen

– Synchroniseer assortimentinformatie met tijdgebonden Item 
Planning om artikelen te plannen en traceren met behulp van 
meerdere cijfers

– Koppel attribuutmix en initiële voorspellingen om aan  
de strategie voor assortiment en financiële doelstellingen  
te voldoen.
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STORE CLUSTERING
In retail woedt de concurrentiestrijd hevig. Daarom is het 
bijhouden van shoppingpatronen tot op winkelniveau een 
cruciale, maar vaak lastige taak. Zelfs planning van winkels in 
een middelgrote keten vereist bundeling om winkels op een 
praktische manier te beheren.

PLAN MET SLIMME, OP CIJFERS 
GEBASEERDE GROEPEN WINKELS
Met Manhattan’s Store Clustering kan uw team assortimenten 
en plannen opstellen die op de voorkeuren van klanten zijn 
afgestemd, ongeacht waar ze shoppen. Onze oplossing 
groepeert op een slimme manier soortgelijke locaties 
op performance, omvang, klimaat, klantendemografie, 
winkelformat of andere kenmerken en neemt ze op in het plan. 
Het resultaat is dat u nauwkeuriger de vraag per winkel kunt 
voorspellen en er zeker van bent dat de assortimenten op de 
juiste klant voor elke merchandisecategorie zijn gericht.

Ook biedt Store Clustering mogelijkheden om locatieattributen 
te beheren die binnen clustering toegepast en in alle 
planningsprocessen gebruikt kunnen worden. Store Clustering is 
een module in Manhattan’s Planning-suite en helpt u per cluster 
met financiële, assortiments-, artikel- en promotieplanning. Het 
maakt het makkelijker om het planningsproces nauwkeurig op 
de klantvraag af te stemmen en de voorraad in elke winkel  
te optimaliseren.

Features + functions
– Definieer elke clusterset op basis van net zo veel cijfers  

als u wilt
– Stel clusterregels in met gebruikmaking van gecombineerde 

performancecijfers en attributen
– Creëer een hiërarchische structuur voor uw winkelgroepen
– Pas verschillende clusterlogica per merchandisecategorie toe

PLANNING

STORE PLANNING 
Voor retailers zijn jaar na jaar plannen en constant monitoren 
van de winkelperformance cruciale onderdelen van de business. 
Store Planning stelt retailers in staat om constant te beoordelen 
welke winkels goed presteren en ze te helpen de algemene 
ondernemingsdoelstellingen te behalen die tijdens de 
financiële planning zijn vastgesteld. Store Planning kan ook een 
belangrijke factor zijn bij de overweging om nieuwe winkels te 
openen, te sluiten en te verhuizen.

PLAN EN MONITOR JAAR NA JAAR 
WINKELPERFORMANCE
Met Manhattan’s Store Planning kunnen uw teams effectief de 
verwachte verkoop en voorraad modelleren, hoe verspreid het 
winkellandschap ook is. Onze oplossing stelt planners in staat 
om snel en eenvoudig op basis van unieke winkelattributen 
te plannen, met de grootst mogelijke flexibiliteit het 
bedrijf te bekijken en te beheren met behulp van cijfers en 
winkelkenmerken die voor u het belangrijkst zijn.

Met Store Planning kunnen nieuwe winkels worden 
gemodelleerd op basis van de historie van vergelijkbare winkels 
rekening houdend met openingsdatums.

Features + functions
– Ondersteun planning op elk niveau van de locatiehiërarchie
– Definieer locatiehiërarchieën, inclusief district, regio en winkel
– Tijdgebonden plannen om optimale voorraad en 

ontvangstflow te bepalen
– Plan nieuwe winkels nog voordat de exacte locatie 

aangewezen is
– Maak het mogelijk worksheets te roteren om het 

planningsproces te versnellen
– Neem optionele attributen op om op basis van 

klantvoorkeuren te plannen
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ITEM PLANNING 
Elke planner weet dat de grootste kans in het kleinste detail 
kan liggen. Die details zien te krijgen is net zo belangrijk als 
bij te blijven met de veranderende eisen van de klant en de 
marktmechanismen. Toch is plannen op artikelniveau voor 
veel planningssystemen te veel. In een omnichannelmarkt 
met miljoenen mogelijke SKU- en kanaalcombinaties is een 
krachtige oplossing een vereiste voor efficiënte nauwkeurige 
artikelplanning.

GEDETAILLEERDE ANALYSE VOOR  
DE MEEST WAARDEVOLLE DELEN  
VAN UW ASSORTIMENT
Manhattan’s Item Planning helpt uw team performancecijfers tot 
op artikelniveau te plannen en voorspellen. Met een intuïtieve 
workflow en door de gebruiker te definiëren weergaven, is 
het eenvoudig om meerdere lagen merchandisehiërarchie te 
plannen en op belangrijke artikelen te focussen.

De uitgebreide mogelijkheden van onze Planning-suite maken 
het eenvoudig om bottom-up artikelplannen te koppelen aan 
top-down categorieplannen in Financial Planning om ervoor 
te zorgen dat performancedoelen haalbaar blijven. Item, 
Financial en Promotional Planning werken allemaal samen om de 
levenscycli van producten beter te kunnen beheren, afprijzingen 
te verminderen en de verkoop en marge te laten stijgen

Features + functions
– Ondersteun planning op elk niveau van de artikelhiërarchie
– Definieer artikelhiërarchieën, inclusief stijl, stijlkleur en  

SKU/productniveau
– Tijdgebonden assortimenten om optimale voorraad en 

ontvangstflow te bepalen
– Wijs planners op veranderingen door artikel- en 

assortimentsplannen te synchroniseren
– Plan verwante artikelen en vervangingsproducten 
– Maak het mogelijk worksheets te roteren om het 

planningsproces te versnellen
– Neem optionele attributen op om op basis van klantvoorkeuren 

te plannen 
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PLANNING

PROMOTIONAL PLANNING
Succesvolle promotieplanning wordt steeds belangrijker, omdat 
het aantal promotietransacties blijft stijgen. Omdat planning 
van merchandisepromoties altijd gebonden is aan deadlines zijn 
fouten snel gemaakt. En dat betekent de plank misslaan omdat 
de voorraad niet bij de vraag aansluit en klanten met lege 
handen ontevreden de winkel uitlopen of afprijzingen omdat te 
veel voorraad is ingekocht. Beide gevallen zijn niet ideaal voor 
een onderneming.

BEREIK CONSISTENT  
SUCCESVOLLE PROMOTIES
Manhattan’s Promotional Planning biedt consistente, 
zichtbare en toegankelijke eventinformatie in de gehele 
organisatie. Met betere informatie kunnen promotiemanagers 
de planningscyclus van de promotie inkorten, risico’s 
minimaliseren, resultaten monitoren en op veranderingen in de 
omstandigheden reageren. En dat levert hogere gemiddelde 
winstmarges op promoties.

Met Promotional Planning kan uw team promotieaanbiedingen 
creëren en de daarmee samenhangende impact op de 
verkoop en voorraad zien. Met behulp van de uitgebreide 
mogelijkheden van Manhattan ActiveTM Inventory-suite kunnen 
planners het promotie-event plannen, artikelen selecteren en 
toewijzen en vervolgens Demand Forecasting benutten of de 
verwachte impact op het bedrijf modelleren. Uw onderneming 
profiteert van promoties die het beter doen, een betere 
nauwkeurigheid van voorspellingen en een effectiever beheerde 
voorraad zodat u hogere gemiddelde winstmarges behaalt.

Features + functions
– Beheer het end-to-end proces van promoties creëren, 

voorspellen en plannen 
– Zie de best verkopende en meest winstgevende producten 

van eerdere promoties
– Stel promoties samen op basis van soortgelijke events
– Neem promotiespecifieke attributen op, inclusief 

paginanummers, displaymeubel, aanbod en prijszone
– Update voorspellingen automatisch op basis van werkelijke 

performancegegevens
– Maak gebruik van “wat-als” simulaties om strategieën  

te verfijnen
– Consolideer analyse- en inkoopplannen over alle kanalen
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Manhattan’s Planning-oplossingen kunnen optioneel met 
andere componenten van de Manhattan Active™ Inventory-suite 
worden gecombineerd, zodat retailers efficiënt geoptimaliseerde 
planningsprocessen voor demand forecasting, replenishment en 
samenwerking kunnen benutten.

READY TO GET ACTIVE? 
MANHATTAN ACTIVE™ 
Meer informatie op manh.nl
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