
TRANSPORTATION
DE JUISTE OPLOSSING VOOR  
COMPLEXE LOGISTIEKE NETWERKEN



ACTIVE, GEOPTIMALISEERD TRANSPORTATION MANAGEMENT
Vandaag de dag zijn de complexiteit van logistiek en service-levelverwachtingen 
spectaculair gestegen. Supply chains moeten flexibeler en zuiniger dan ooit zijn.  
Storingen in supply chains zijn dagelijks in het nieuws met havensluitingen, hogere eisen 
aan leveranciers en producten, natuurrampen en andere uitdagingen die zowel schade  
aan zowel het imago als de bedrijfsresultaten kunnen aanrichten.

Nu risico’s en schommelingen escaleren en de wereldwijde transportmogelijkheden zich 
blijven ontwikkelen, is een geavanceerde oplossing voor transportation management 

geen optie meer maar noodzaak. Met vorderingen in technologie, mogelijkheden  
en implementatiemethoden kunnen bedrijven van elke omvang in elke industrie  
en op elke geografische locatie snel profiteren van de waarde van active, 
geoptimaliseerd transportation management. 

Manhattan’s Transportation-oplossingen bieden end-to-end 
bedrijfsprocesondersteuning voor alle transportaspecten en -modi, voor eigen 
wagenparken alsook common carrier management. Met onze uitgebreide 
oplossingen die strategische analyses, procurement, operationele planning tot 
uitvoering, zichtbaarheid en betaling van vrachten en claims voor u verzorgen, 
kunt u op transportkosten besparen, service-levels verbeteren, processen 
automatiseren, uitvoering stroomlijnen en het operationele risico verlagen. 

Onze oplossingen zijn toonaangevend op het gebied van bruikbaarheid  
en gebruikersvriendelijkheid. Ze vereenvoudigen zelfs de meest 

complexe logistieke activiteiten en bieden gebruikers inzichten  
om uitzonderingen te managen. 

Met onze transportationsuite kunt u:

–  Transport- en logistieke kosten verminderen
–  Service-levels en zichtbaarheid verbeteren
–  Alle logistieke processen automatiseren en 

standaardiseren
–  Administratiekosten verminderen
–  Aanpassingen in veranderende 

bedrijfsprocessen en -eisen mogelijk maken
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TRANSPORTATION MODELING

SIMULEER.  
EN DAN GAAN.
Wereldwijde supply chains zijn tegenwoordig voortdurend 
in beweging. Dat betekent dat de optimale configuratie 
van de transportoplossing vandaag niet per se de optimale 
configuratie van morgen hoeft te zijn. 

Om voorop te blijven, moeten transportprofessionals een 
oplossing hebben die strategisch kan ‘denken’ en optimaal 
kan uitvoeren om ervoor te zorgen dat het transportnetwerk 
altijd tegen de laagste prijs de beste service verleent. Met 
Transportation Modeling:   

– Vindt u proactief innovatieve besparingsmogelijkheden;
– Neemt u de beste beleidsbeslissingen over transport; 
– Meet u de impact van service en kosten van diverse opties; 
– Vermindert u kosten; 
– Verbetert u service-levels 
– Verbetert u continu het netwerk

Transportation Modeling geeft u alles in handen om aannames 
en nieuwe ideeën over transportbeleidsregels te testen, en 
tegelijkertijd de invloed ervan op operations te zien. Logistieke 
professionals kunnen ‘what-if’ scenario’s uitvoeren, wijzigingen 
in de netwerkconfiguratie voorstellen, diverse routes uittesten 
en het effect zien van verschillende restricties en routes op de 
bedrijfsactiviteiten. 

Transportation Modeling biedt bedrijfseigen algoritmen en tools 
voor scenarioplanning die complexiteit wegnemen en grote 
flexibiliteit bieden. De oplossing valideert en optimaliseert ‘what-
if’ scenario’s met behulp van geavanceerde simulaties die van 
historische en prognosegegevens gebruik maken. 

De gegronde beslissingen en minimale invloed op de 
bedrijfsactiviteiten maken reageren op schommelingen 
en implementeren van wijzigingen een even normale taak 
als vrachten aanbesteden. Transportation Modeling stelt 
transportplanners in staat om de dagelijkse rompslomp van 
probleemoplossing te overstijgen en hun aandacht te richten 
op strategie en tactische planning. Het resultaat is optimale 
uitvoering, vandaag en morgen. 

 

“ We gebruiken Manhattan’s modelingtool elke dag om ons te helpen 
met ons steeds verder evoluerende netwerk. Omdat onze interne 
resources dit soort analyses nu kunnen doen, geven we 25% minder 
aan consulting uit. Vanuit kosten- en operationeel efficiëntieoogpunt 
hebben we ook sneller de impact kunnen voorspellen naar ons 
winkelnetwerk op basis van de operationele behoeften.
Papa John’s
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Bedrijven zien een reductie van 5-10 procent in 
kilometers en een verbetering van 2-5 procent 
in het benutten van vrachtwagens met 
Transportation Modeling.

NEEM BETERE BESLISSINGEN
Verhuizing van klanten, capaciteitsbeperkingen van carriers 
en chauffeurs, flinke schommelingen in brandstofkosten, 
veranderingen in openingstijden en verschuivingen in de 
tarieven van externe transporteurs hebben allemaal invloed 
op de winst. Met alleen ‘gemiddelden’ voor modeling 
komt u er niet mee bij het voorspellen van de gevolgen van 
beleidswijzigingen op complexe transportnetwerken. Hoe 
moet u resources op elkaar afstemmen of waar moet u een 
DC toevoegen om het meeste profijt te hebben wanneer 
u de volle capaciteit van het netwerk bereikt? Manhattan’s 
Transportation Modeling biedt op scenario’s gebaseerde 
optimalisatie van mogelijkheden die specifieke supply chain- en 
netwerkontwerpopties analyseren.

Features + functions
– Creëer een onbeperkt aantal scenario’s voor alternatieve 

networkconfiguraties en transportbeleid 
– Analyseer actuele en historische gegevens en kwantificeer 

de overall impact van wijzigingen met behulp van  
realistische simulaties 

– Vergelijk scenario’s naast elkaar 
– Pas een serie variabelen aan om de beste uitkomst te krijgen 
– Bekijk plannen voor openen of sluiten van DC’s en winkels, 

onderbrekingen, pieken in de vraag en feestdagen  
bij het afstemmen van het servicebeleid 

PLAN TACTISCH, VOER OPTIMAAL UIT
Transportation Modeling geeft planners alles in handen om 
proactief op zoek te gaan naar manieren om activiteiten 
te verbeteren, snel op veranderingen in de supply chain in 
te spelen, optimalere beslissingen te nemen, verborgen 
besparingsmogelijkheden te ontdekken en veranderingen te 
implementeren die een positief effect hebben op de bottomline.



TRANSPORTATION PROCUREMENT

WEES VOORBEREID:  
VERANDERINGEN OP KOMST
De juiste carriers selecteren voor uw bedrijf heeft een directe 
invloed op winstgevendheid en klanttevredenheid. Maar 
vanwege de dynamische aard van supply chains, kan de beste 
carriercombinatie van vandaag, morgen anders zijn. Manhattan’s 
Transportation Procurement stelt u in staat om de ideale 
carriercombinatie te bepalen en de prijs tegen andere factoren 
af te zetten, zoals capaciteit, service en kwaliteit.

Dynamische supply chains vereisen een krachtige en 
betrouwbare oplossing die het sourcingproces stroomlijnen en 
op veranderingen kunnen reageren zoals:

– Nieuwe leveranciers, DC’s, winkels en klanten
– Eisen van de klant en servicevereisten
– Variërende verzendvolumes
– Fusies en overnames onder carriers 
– Nieuwe voorschriften
– Contractbeëindigingen
– Brandstofprijzen

Omdat transportkosten het grootste deel uitmaken van de 
totale logistieke kosten, moeten transportprofessionals een 
goed inzicht hebben in de transportuitgaven. De mogelijkheid 
om kosten, service en andere factoren te beoordelen bij het 
selecteren van carriers is van vitaal belang. Vooral omdat de 
beste carrier niet altijd de goedkoopste is. En verzenders 
kunnen het zich niet veroorloven om hun operaties met  
oude tarieven uit te voeren. Transportation Procurement biedt 
het vermogen om snel te reageren op verandering én kosten 
te minimaliseren.

OPLOSSINGSCOMPONENTEN
Manhattan’s Transportation suite biedt één set van uitgebreide logistieke oplossingen 
ontworpen om aan alle verzendbehoeften binnen een organisatie te voldoen, ongeacht 
hoe, regio of kanaal en bevat Modeling, Procurement, Transportation Planning en 
Execution, Fleet Management, Freight Audit, Payment en Claims, TMS Mobile en  
Carrier Management.

DISTRIBUTION
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BETERE ZICHTBAARHEID,  
OPTIMALE RESULTATEN
Onze Transportation Procurement-oplossing staat wijd en zijd 
bekend als een van de krachtigste procurementsystemen voor 
de logistiek. Het automatiseert best practices en standaardiseert 
het gehele biedingsproces, van RFP tot het uiteindelijke contract. 
Met Transportation Procurement kan uw team:

– Biedingen en optimalisatieprocessen standaardiseren en 
vereenvoudigen

– Communicatie en samenwerking met carriers verbeteren
– Historische en prognosegegevens benutten om carriers beter 

op biedingen voor te bereiden
– Tarieven en service na verloop van tijd benchmarken en traceren
– Meerdere scenario’s op basis van kosten, service en andere 

regels bepalen
– De ware kostenimpact van sourcingbeslissingen begrijpen
– Zichtbaarheid van bestedingen verbeteren
– Verantwoordelijkheid vergroten
– Een herhaalbaar en geautomatiseerd biedings- en 

gunningsproces creëren 

Omdat Transportation Procurement in alle modi het 
strategische sourcingproces optimaliseert, kunt u routes en 
vraag afstemmen op het aanbod van carriers om te verzekeren 
dat u de beste tarieven en beschikbare capaciteit krijgt.

Features + functions
– Automatiseer contractbeheer en verlaag de transportkosten 

voor alle manieren van transport
– Sta toe alternatieve prijzen te gebruiken met ad hoc- of  

vaste bundels
– Beoordeel biedingsreacties met behulp van 

benchmarkgegevens
– Optimaliseer het toekennen van contractcombinaties met 

what-if scenariomanagement
– Voer snel incrementele (mini)biedingen uit om capaciteit 

buiten de bestaande contracten wegens dynamische 
netwerkwijzigingen vast te leggen

– Genereer en activeer naadloos gunningen binnen de oplossing
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TRANSPORTATION
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TRANSPORTATION PLANNING 
AND EXECUTION
U kunt met Transportation Planning and Execution in 
realtime binnenlandse en internationale inbound- en 
outboundverzendingen en verzendingen tussen bedrijven 
optimaliseren en uitvoeren. Ongeacht hoe complex uw 
netwerk is, u kunt capaciteit vastleggen voor verzendingen 
over alle locaties en manieren van transport: doorsturen van 
vrachten, pakketverzenders, common carriers of speciale en 
eigen wagenparken.

Features + functions
– Consolideer orders om efficiënte verzendingen samen te stellen 
– Optimaliseer alle manieren van transport, waaronder over zee, 

per spoor, intermodaal, over de weg, door de lucht en per 
pakket op basis van tarieven, beschikbaarheid van assets en 
andere bedrijfsrestricties 

– Voer dynamische of vaste routevereisten uit 
– Beheer continue verplaatsingen, backhauls en crossdocking 
– Ondersteun complianceprogramma’s en richtlijnen van carriers 

en leveranciers 
– Verbeter de samenwerking en communicatie met handelspartners 
– Zorg voor zichtbaarheid, waarschuwingsberichten, tracking- en 

tracingbehoeften 
– Beheer interne en externe appointment scheduling 
– Deel zichtbaarheid van bewijs van aflevering
– Zorg voor gedetailleerd inzicht en taakgerichte 

controle over yardoperaties 

FLEET MANAGEMENT
Beheer speciale en eigen wagenparkresources door automatisch 
routes, chauffeurs en assets aan te bevelen met Fleet 
Management. U kunt het aantal kilometers beperken en het 
aantal service-uren, beschikbaarheid, naleving, senioriteit en 
servicebehoeften optimaliseren. 

Features + functions
– Optimaliseer alle assets, waaronder chauffeurs, trucks en 

aanhangwagens 
– Verdeel vrachten evenwichtig over ploegen en resources 
– Voorzie in ondersteuning van chauffeurs met dispatch- en 

kioskondersteuning 
– Ondersteun lange trajecten en sla de behoeften van 

afleverroutes op 
– Verzeker naleving van de voorschriften 
– Voorzie in zichtbaarheid van bewijs van aflevering  
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FREIGHT AUDIT, PAYMENT  
AND CLAIMS
Moderniseer en stroomlijn verouderde processen voor het 
afrekenen van vrachten door facturen per uitzondering te 
beheren, buitensporige en incorrect in rekening gebrachte 
kosten te reduceren en snel en efficiënt claims in te dienen.

Features + functions
– Spreek matchpayment of automatische overboekingen  

af met carriers 
– Ondersteun audits van extra en linehaultarieven via 

gedefinieerde spelingen 
– Maak bankoverboekingen mogelijk 
– Beheer facturering en afstemming via een carrierportal of 

elektronische communicatie 
– Ondersteun claimmanagement en regeling 
– Wijs vrachtkosten toe op SKU-niveau

CARRIER MANAGEMENT
Manhattan’s Carrier Management wordt door meer dan de 
helft van de top 100 Noord-Amerikaanse wegvervoercarriers 
gebruikt. Het biedt zowel optimalisatie en automatisering van 
dispatch, brandstofoptimalisatie en winstgevendheidanalyses 
als biedanalyses en responstools.

Features + functions
– Mik op de meest rendabele vracht om het netwerk in 

evenwicht te houden en opbrengst te maximaliseren 
– Verbeter het aantal kilometers per vrachtwagen per dag en 

opbrengst per vrachtwagen per dag 
– Verlaag de omzet van de chauffeur en verhoog de home-tijd 

en het aantal kilometers 
– Verbeter tijdige pickup en levering, klantenservice en 

winstgevendheid 
– Naleving van de rijtijdenwet

Onze Transportation-oplossing stelt u in staat om uw supply 
chain uit te breiden door samenwerking en connectiviteit 
mogelijk te maken met alle handelspartners, waaronder 
leveranciers, carriers, 3PL’s, klanten en winkels. Met Manhattan 
Extended Enterprise kunnen upstream- en downstreampartners 
hun voordeel doen met verbeterde mogelijkheden voor 
ordermanagement, zichtbaarheid en event management.  

TMS MOBILE
Manhattan Transportation biedt samenwerking, 
verbinding en realtime zichtbaarheid met 
serviceproviders, dit alles via een intuïtieve 
mobiele app.

TMS Mobile maakt een scala aan bedrijfsprocessen mogelijk, waaronder carrierregistratie, 
tender/accepteren, toewijzing van chauffeurs, vastleggen van foto’s en handtekeningen en 
realtime in-transit zichtbaarheid. Verzenders kunnen met de app rechtstreeks en effectiever 
met serviceproviders samenwerken en indien nodig meer capaciteit aanboren. 

Door gebruik te maken van smartphones geeft TMS Mobile kleine en middelgrote 
contractcarriers geavanceerde zichtbaarheid en communicatie. Hierdoor krijgen kleine carriers 
de kans om zonder extra kosten aan compliance-eisen te voldoen. En het biedt chauffeurs de 
mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de cabine te communiceren. 

Het resultaat? Betere service, betere naleving van afspraken en betere rapportering.
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