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PUSH POSSIBLE™ 
VOOR UW KLANTEN

UW KLANTEN WILLEN MEER DAN 
EEN GEWELDIGE ERVARING, 
GEEF ZE HUN EIGEN ERVARING.

Geen enkele klant is hetzelfde, de ene klant vindt een high-
touch en persoonlijke ervaring met uw merk fijn. Deze klant 
komt zeker terug omdat uw medewerkers kunnen voorspellen 
wat hij of zij wil en bevelen produkten aan gebaseerd op 
eerdere aankopen. 

Voor een andere klant telt vooral het gemak, dus deze klant 
komt steeds weer bij u terug omdat u zijn drukke bestaan 
vereenvoudigt. Voor deze klant moeten de winkel, de website 
en de mobiele app naadloos op elkaar zijn afgestemd met een 
breed scala aan fulfilmentopties variërend van dezelfde dag 
ophalen tot thuis bezorgen. En last but not least is er uiteraard 
de klant die zo snel mogelijk de winkel in en uit wil en die niet 
aarzelt om weg te lopen als er een lange rij bij de kassa staat. 

De Manhattan Active™ Omni suite is de eerste in zijn soort, 
speciaal ontworpen voor een omnichannelwereld zodat u 
de belofte van een gepersonaliseerde klantervaring kunt 
waarmaken. Manhattan Active Omni is ontstaan in de cloud en 
biedt een uitgebreid totaalpakket van oplossingen en diensten 
dat altijd actueel en volledig uitbreidbaar is.

Met Manhattan Active Omni hebben we alle grenzen tussen de 
kanalen geslecht. Elk teamlid kan nu op elk moment en op elke 
locatie via één applicatie rechtstreeks over alle mogelijkheden 
beschikken. Wilt u in realtime vanaf een Android-tablet zien 
hoe één van uw winkels presteert? Geen probleem. Wilt u op 
uw Windows desktop een Twitterhandle voor uw medewerkers 
van de klantenservice om nieuwe kansen te monitoren? Geen 
probleem. Kunt u niet wachten om een iOS-apparaat te 
gebruiken voor cross-sell aan een klant die iets ophaalt in de 
winkel en hem tegelijkertijd laten afrekenen? Ook dat kan. 

Manhattan Active Omni geeft uw team de volledige controle 
over elk aspect van uw omnichannelactiviteiten, zowel op 
het hoofdkantoor, in het contact center als in de winkel. 
Iedereen krijgt, ongeacht het kanaal, hetzelfde totaalbeeld 
van alle klanten en hun transacties, met geïntegreerde 
mogelijkheden voor casemanagement, het volgen van 
activiteiten op social media en communicatie. Geavanceerde 
hulpmiddelen voor inzicht in beschikbare voorraad binnen 
de onderneming houden iedere klant tevreden en tevreden 
klanten komen terug. Winkelfuncties zoals point-of-sale, 
clienteling en fulfilmentactiviteiten zijn via een mobiele 
app of een webbrowser beschikbaar. Omdat onze Omni-
oplossingen cloudnative zijn, heeft u direct de nieuwste 
functies zodra ze beschikbaar zijn, met geautomatiseerde 
schaalbaarheid voor piekbelasting zodat u kunt blijven 
innoveren terwijl uw concurrenten hun systemen tijdens  
de feestdagen juist vergrendelen.
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“ Het succes van Manhattan met grote en innovatieve omnichannelretailers, 
verspreid over meerdere regio's, was cruciaal in ons selectieproces. 
De Enterprise Order Management-oplossing wordt de kern van onze 
omnichannelactiviteiten en zal leiden tot hogere conversies bij al onze 
verkooppunten en onze toegevoegde waarde verhogen voor de klant.”

– LACOSTE
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MANHATTAN ACTIVE™ OMNI

ONTWORPEN VOOR DE  
MODERNE RETAILER
Manhattan Active Omni is technologisch gezien het meest geavanceerde orderplatform 
ooit voor de retailsector; en omdat uw klanten vooral belang hechten aan ervaring, prijs 
en snelheid kunt u het zich niet veroorloven om uw bedrijf afhankelijk te laten blijven van 
technologie die ouder is dan de meeste van uw klanten zelf.

CLOUDNATIVE EN SCHAALBAAR OM, 
RENDABEL, AAN DE OMNICHANNEL-
BELOFTE TE VOLDOEN
Retail is drastisch veranderd. Van B2B tot B2C tot B2B2C 
moeten retailers zich razendsnel aanpassen aan een realiteit 
waar vrijwel elke order een digitaal aspect kent. Leveren moet 
snel en gratis, hun winkels moeten fulfilmentmogelijkheden 
bieden evenals klantverkopen en -ondersteuning. Mobiel is 
niet langer een kanaal, maar het dominante contactplatform 
binnen elk kanaal. De mogelijkheid om de omnichannelbelofte 
op een rendabele manier te exploiteren, is voor retail met 
recht een topprioriteit geworden.

Vrijwel geen enkele beschikbare oplossing waarmee zij 
deze belofte kunnen waarmaken, is ontworpen voor unified 
commerce. De meeste bestaande ontwerpen zijn in feite 
overblijfselen uit de vorige eeuw, toen verzending vanuit 
vier of vijf distributiecentra tegelijk nog als complex werd 
beschouwd. Deze zijn omslachtig en maken gebruik van 
monolithische datastructuren. Ze vereisen uitgebreide 
handmatige ondersteuning om configuraties en updates 
schaalbaar te implementeren. De interfaces zijn niet reactief of 
consistent en de meeste werden ontworpen lang voordat de 
cloud werd bedacht. 

Manhattan Active Omni-oplossingen zijn cloudnative en 
volledig ontwikkeld op basis van microservices, waardoor het 
beste ontwerp en de belangrijkste lessen van de afgelopen 
25 jaar op het gebied van distributed commerce binnen één 
applicatieplatform zijn samengebracht. Manhattan Active Omni 
is krachtig, modern en volledig schaalbaar, specifiek ontworpen 
om aan de eisen van de omnichannelretailer te voldoen.

We werken onophoudelijk aan oplossingen die het risico van 
innovatie voor u vermindert. Waarom zou u uw systemen vijf 
maanden van het jaar moeten stilleggen? Waarom moet u 
honderden cycli testen en opnieuw testen om de prestaties 
van het systeem te optimaliseren zodat u aan de piekvraag 
kunt voldoen? Waarom zou u uw team trainen op meerdere 
interfaces en systemen voor toegang tot precies dezelfde 
informatie, alleen maar omdat het zich in een ander kanaal of 
fase van het aankooptraject bevindt? Met Manhattan Active 
Omni is dat allemaal overbodig.

Manhattan Active Omni is technologisch gezien het meest 
geavanceerde orderplatform ooit voor de retailsector; en omdat 
uw klanten vooral belang hechten aan ervaring, prijs en snelheid 
kunt u het zich niet veroorloven vast te houden aan techologie 
die ouder is dan de meeste van uw klanten.

LEVER ELKE DENKBARE ERVARING
Van de nonchalante shopper tot de moderne consument die 
moeiteloos online, mobiel en fysiek shoppen combineert, stelt 
de Manhattan Active Omni-suite u in staat om 'Push Possible™' 
zodat u elke shopper “hun eigen ervaring” kunt geven.
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OPLOSSINGSCOMPONENTEN

ORDER MANAGEMENT
Met Manhattan Active™ Omni hebt u de mogelijkheid om de 
volledige levenscyclus van de transacties van uw klanten te 
beheren, ongeacht het kanaal. Dit omvat zowel inkomende 
als uitgaande transacties zoals callcenter, digitale commerce, 
online marktplaces, distributiecentra, winkels, drop-shippers, 
resellers en meer. Retailers kunnen vertrouwen op Enterprise 
Order Management voor het beheren van de volledige 
end-to-end levenscyclus van de klantorder, vanaf de eerste 
fraudecheck tot en met het afrekenen en registreren van de 
verkoop. Met Enterprise Order Management is elk afzonderlijk 
systeem dat met uw klanten communiceert, orders creëert, 
gegevens leest of reageert onderling verbonden. Het biedt 
één enkele bron van gegevens voor alles wat met uw orders 
te maken heeft. Digitale commercesystemen, uw klanten, 
callcentermedewerkers, fulfilment- en winkelmedewerkers 
profiteren allemaal van een realtime overzicht van transacties 
en uw bedrijfsbrede voorraad. Via één enkel registratiesysteem 
voor klantenorders in alle kanalen, merken en regio's 
kunnen commercianten omnichannelmogelijkheden en 
klantervaringen aanzienlijk verbeteren.

“ Bij het realiseren van onze 
omnichannelstrategie zijn onze 
fulfilmentcapaciteiten cruciaal.  
Het OMS van Manhattan helpt ons 
daarbij door veel beter zicht te 
geven op onze productvoorraad, 
zodat we onze productverzendingen 
efficiënt en effectief aan onze 
klanten kunnen leveren.” 
 
– PetSmart

Features + functions
Orkestratie
– Ondersteun orders vanuit elk kanaal voor één enkele bron 
– Verlaag complexiteit en kosten via één architectuur
– Verplaatsingen, toevoegingen, wijzigingen of annuleringen 

(MACD) van in-flight orders
– Traceer specifieke mijlpalen om problemen proactief aan de 

orde te stellen en op te lossen
– Controleer elke wijziging tijdens het orderlevenscyclusproces
– Bied ondersteuning voor meerdere merken, meerdere landen 

en meerdere valuta's
– Beheer de levenscyclus van betalingen voor elke order via  

alle kanalen

Fulfilment
– Bied ondersteuning voor BOPIS, BORIS, ship-to-store,  

ship-from-store
– Ondersteun elke fulfilmentoptie binnen één order, zoals 

verzenden naar huis, ophalen in de winkel, verzenden vanuit 
de winkel en levering op dezelfde dag

– Maak retourzendingen mogelijk via elk kanaal met 
geautomatiseerde restituties

– Implementeer voorraadaanpassingen en beheer bedrijfs-
voorraadniveaus op basis van geschikte dispositiecodes

Interoperabiliteit
– Benut legacy bestellingsoplossingen om bestaande 

investeringen te maximaliseren met één enkel inzicht in de 
order voor de klant.

– Maak het mogelijk om met uitgebreide REST-services opties 
zoals klantgeschiedenis opzoeken, save-the-sale en retouren/
ruilen over meerdere kanalen in te schakelen

– Integreer vooraf belastingberekeningen met fiscale 
toepassingen van derden

– integreer vooraf betalingsverwerkingen via gateways  
van derden
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DE “OMNI” IN OMNICHANNEL
DE MEEST GEAVANCEERDE ORDERORKESTRATIE-  
EN OPTIMALISATIE-OPLOSSING OOIT

Voldoen aan klantverwachtingen vereist een geïntegreerde aanpak, vanaf het 
vastleggen van de order tot aan het accepteren van retourzendingen via elk willekeurig 
kanaal. Klanten zouden hun winkelgedrag niet hoeven aan te passen aan de 
beperkingen van een retailer.

Dankzij Manhattan Enterprise Order Management krijgen retailers in realtime het 
volledige beheer over klanttransacties, voorraadzichtbaarheid en -beschikbaarheid 
en orkestratie van orders binnen de hele onderneming. Ze kunnen ook 
elke fulfilmentoptie afwegen terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met 
productperformance, regio’s, financiële en operationele kosten en het effect op de 
klanttevredenheid, waardoor ze altijd de meest rendabele optie kunnen kiezen om 
hun belofte aan de klant waar te maken.

De meeste gebruikte orderplatforms zijn in feite overblijfselen uit de vorige eeuw, 
toen fulfilment vanuit vier of vijf distributiecentra tegelijkertijd nog als complex 
werd beschouwd. Ze zijn omslachtig geworden en afhankelijk van monolithische 
datastructuren. Bovendien vereisen ze uitgebreide handmatige ondersteuning om 
configuraties en updates schaalbaar te implementeren. Deze interfaces zijn niet reactief 
of consistent en de meesten werden ontworpen toen de 'cloud' alleen nog maar 
bestond uit lucht.

Met een breed scala aan implementatiemodellen biedt Manhattan Enterprise Order 
Management retailers de hulpmiddelen die ze nodig hebben om een agile, krachtige 
en volledig geoptimaliseerde en tegelijkertijd samenwerkende organisatie neer te 
zetten, volledig afgestemd op de realiteit van ‘shopping today’.
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ENTERPRISE INVENTORY &  
AVAILABLE TO COMMERCE
Optimaal orderfulfilment begint met het doel een compleet 
overzicht te krijgen van productbeschikbaarheid binnen het 
bedrijfsbrede netwerk. Wat u niet kunt zien, kunt u uiteraard 
niet verkopen, maar wat u wél kunt zien, moet u ook niet altijd 
verkopen. Het overzicht van de voorraad moet dynamisch zijn, 
niet alleen aangepast op wat we willen, maar ook waar we 
ernaar zoeken, wie het zoekt, wanneer we het nodig hebben en 
wat we erbij nodig hebben.

Als uw klant zoekt naar extra services zoals cadeauverpakking of 
levering op de volgende dag, dan kunnen deze verzoeken een 
effect hebben op de beschikbaarheid. De dichtstbijzijnde winkel 
kan het item dan wel op voorraad hebben, maar als deze winkel 
de gewenste service niet kan bieden dan moet deze voorraad 
niet zichtbaar zijn voor de klant. Door bij het weergeven van 
de beschikbare voorraad rekening te houden met restricties 
kunnen retailers een dynamisch en betrouwbaar beeld van 
de voorraad geven voor elke denkbare segmentatie, zoals 
regio's, individuele winkels of zelfs voor specifieke klanten. Deze 
gepersonaliseerde voorraadweergave zorgt voor consistentie bij 
het bepalen van de verwachtingen tijdens de shopping journey.

Maar voor omnichannelretailers die hun uniforme distributie 
willen verfijnen, is het tonen van de juiste voorraad aan de  
juiste klant nog maar het begin. Om de belofte aan de klant 
waar te maken en marges te maximaliseren is intelligente 
optimalisatie vereist zodat afprijzingen en voorraadtekorten 
worden geminimaliseerd, bezetting van winkelpersoneel 
en fulfilmentcapaciteiten worden gemaximaliseerd en 
leveringsafspraken worden nagekomen.

Enterprise Inventory biedt realtime inzicht in de permanente 
voorraad op alle fulfilmentlocaties binnen de onderneming, 
inclusief in-transit, on-order voorraad en voorraad die door 
derden wordt fulfilled. Door voorraadgegevens binnen hun 
hele leveringsnetwerk te verzamelen, optimaliseren retailers 
kansen om via alle mogelijke kanalen te verkopen. Zorg dat u 
altijd precies weet waar elk item zich in uw netwerk bevindt.

Features + functions
– Bekijk in realtime welke voorraad voorhanden is, in-transit en 

in bestelling staat in het distributiecentrum (DC), in winkels en 
bij leveranciers 

– Verwijder alle defecte, beschadigde voorraad of op een 
andere manier niet bruikbaar 

– Segmenteer winkelvoorraad tussen magazijn, winkelvloer  
en anders

– Gebruik een standaard om voorraadwijzigingen te publiceren 
en in realtime voorraadposities binnen het netwerk en externe 
applicaties te synchroniseren

– Maak een virtuele verdeling van beschikbare voorraad over 
meerdere kanalen op basis van één voorraadgroep in het DC

– Gebruik één enkele, geconsolideerde inkooporder voor  
alle kanalen

– Beheer on-order of in-transit voorraad per kanaal of gebruik

Available to Commerce is een geavanceerde 
beperkingsfunctie die een aanvulling vormt op Enterprise 
Inventory. Hiermee kunnen retailers snel overzichten of 
scenario's definiëren en opnieuw configureren om de juiste 
klant aan de juiste voorraad te koppelen. Deze dynamische 
weergave kan tegelijkertijd rekening houden met factoren 
zoals merchandising, logistiek, financiën, winkelactiviteiten 
en andere door de gebruiker gedefinieerde kenmerken, 
en getoonde voorraad in realtime naar daadwerkelijke 
beschikbaarheid om te zetten.

Features + functions
– Bepaal regels voor voorraadbeschikbaarheid op basis 

van verkoopkanaal, retailmerk, leveringsmethode, 
seizoensgebondenheid, winkelcapaciteit of -mogelijkheden, 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van voorraad, regels 
voor presentatie van voorraad, minimaal aan te houden 
voorraad, enz. 

– Beheer beschikbaarheid met behulp van operationele 
restricties zoals fulfilmentverstoringen en werkbelasting  
van de winkel

– Maak wijzigingen mogelijk om elke voorraad via op  
REST-gebaseerde API's te bekijken 

– Lever realtime updates over voorraadbeschikbaarheid aan  
elk kanaal

– Bescherm winkelvoorraden zodat walk-in klanten tevreden  
de deur uitgaan

– Reserveer en toon verzenddatums voor orders in elk kanaal
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ADAPTIVE NETWORK  
FULFILMENT
Het planningsproces voor voorraad en fulfilment is bijna een 
eeuw lang gelijk gebleven. Jarenlange ervaring en inzichten 
door deskundige fulfilmentspecialisten hebben dit proces 
tot een verfijnde kunst verheven gebaseerd op jarenlange 
consistente ervaringen.

Tot nu toe.

In de afgelopen vijf jaar is bijna al die kennis achterhaald door 
de vraag van de consument naar snelle en gratis levering, het 
inschakelen van het winkelnetwerk als fulfilmentcenter en de 
daaruit voortvloeiende druk op de marge.

Retailers reageren hierop door de wereld van omnichannel 
te omarmen. En voor degenen die hun uniforme distributie 
willen verfijnen, is het tonen van de juiste voorraad aan de 
juiste klant nog maar het begin. De uitdaging om afprijzingen 
en voorraadtekorten te minimaliseren en tegelijkertijd het 
gebruik van de retourenvoorraad te maximaliseren op basis van 
historische winkelprestaties, huidig verkeer en de beschikbare 
middelen vereist realtime intelligente optimalisatie die de 
menselijke factor te boven gaat.

Adaptive Network Fulfilment gebruikt intelligente optimalisatie 
om in realtime grote hoeveelheden parameters tegelijkertijd te 
evalueren voor fulfilment, transport, winkels en klanten. Zo kunt 
u de marges en winstgevendheid van digitaal beïnvloede orders 
maximaliseren met een minimale impact op de in-store ervaring 
en de winkelmedewerkers.

Adaptive Network Fulfilment is het laatste stuk van de 
voorraadpuzzel binnen omnichannelretail. Door het toevoegen 
van geoptimaliseerde sourcing van bedrijfsbrede zichtbaarheid 
en dynamische beschikbaarheid van de voorraad kunt u uw 
klanten doen wat u belooft, winstgevend. 

En omdat de rol van winkels binnen het fulfilmentnetwerk van 
een omnichannelretailer steeds crucialer wordt, moeten de 
complexiteit en verschillen van fulfilment tussen een winkel 
ten opzichte van een distributiecentrum worden overwonnen. 
De winkel vereist een aantal extra overwegingen zoals de 
historische winkelperformance van fulfilmentactiviteiten, 
personeelsbezetting, drukte van de winkel en voorraadniveaus.

Het optimaliseren van de manier waarop winkels worden 
ingezet voor fulfilment biedt de mogelijkheid om sneller te 
leveren door de fysieke nabijheid van winkels voor klanten en 
de voorraad voor winstgevendheid en service commitments 
optimaal te benutten. Commercianten kunnen tijdens 
periodes van uitverkoop, promoties en andere piekperiodes 
hun fulfilmentcapaciteit uitbreiden en hun ordermarges 
verhogen door gebruik te maken van lokale en/of afgeprijsde 
voorraden. Bedrijven kunnen zelfs profiteren van een kleiner 
risico op afprijzingen en retouren door gebruik te maken van 
locaties met de grootste voorraad. Dit leidt ook tot een hogere 
klanttevredenheid doordat ze een potentieel gemiste verkoop 
kunnen vermijden als een product niet beschikbaar is bij een 
distributiecentrum, maar wel in een nabijgelegen winkel.
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Features + functions

Optimalisatie
– Definieer optimalisatiestrategieën op basis van serviceniveaus, 

gratis verzending, uitverkoopartikelen en klantenclassificaties
– Evalueer meerdere fulfilmentoverwegingen
– Zet elke overweging om naar de kosten van fulfilment, 

waaronder verzenden/afhandelen, capaciteit, percentage 
afwijzing, voorraadniveaus, leveringsdagen, verkoopprijs en 
nabijheid van de klant

– Balanceer fulfilmentwerkbelasting over alle faciliteiten
– Spreek overtollige artikelen aan en bescherm de laatste 

artikelen in de winkel
– Benut de geschiedenis van geweigerde artikelen, 

nauwkeurigheid en werkbelasting
– Verzend vanuit winkels met prijsverlagingen naast 

verzendings- en verwerkingskosten
– Gebruik incentives of ontmoedig op basis van realtime 

gegevens, zoals overtollige voorraad of maximale 
fulfilmentcapaciteit

– Geef voorrang aan fulfilment vanuit faciliteiten die zijn 
ontworpen voor grote volumes, zoals distributiecentra en 
grotere winkels.

Begrijpen en aanpassen
– Bekijk elke fulfilmentbeslissing met een overall 

kostenuitsplitsing en beslissingsparameters
– Bestudeer in realtime details van één enkele order of van  

de totale netwerkperformance

Fulfilment
– Routeer orders en traceer de status in realtime naar een 

gedistribueerd netwerk van DC's, winkels en leveranciers
– Ondersteun complexe merge-in-transit fulfilmentflows voor 

één enkele levering aan de klant
– Gebruik drop-ship orderfulfilment
– Verhelp fulfilmentproblemen, capaciteitsbeperkingen en  

voorraadbescherming
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CONTACT CENTER
Voor de meeste mensen is het meest waardevolle 
tegenwoordig niet geld, maar tijd.1 Uw klanten vinden 
servicekwaliteit en gemak belangrijker dan prijs en als branche 
streven we ernaar om uitzonderlijke ervaringen te leveren. 
Tweeënzeventig procent van bedrijven noemt het verbeteren 
van de klantervaring hun topprioriteit, maar toch lopen ze nog 
steeds meer dan zestig miljard dollar per jaar mis als gevolg 
van een slechte service.2 Geweldige klantenservice bestaat 
uit begrijpen wat uw klanten ongemak veroorzaakt en dit 
vervolgens wegnemen.

Nu het merendeel van alle orders een digitaal aspect kent, 
moeten consumenten het antwoord op vragen zoals “Waar 
is mijn order?” altijd binnen handbereik hebben. Maar als 
ze echte hulp nodig hebben, willen ze u spreken. En uw 
servicemedewerkers hebben gebruikersvriendelijke tools nodig 
en toegang tot de transactiegegevens van die specifieke klant, 
zodat dit contact soepel en snel kan verlopen. Als u het goed 
doet, biedt het contact center uitstekende mogelijkheden 
om een blijvende positieve indruk te maken op klanten die u 
benaderen met complexe vragen.

Contact Center geeft uw klantenservicemedewerkers de 
informatie en mogelijkheden binnen handbereik waarmee 
ze een unieke omnichannelervaring kunnen creëren. Als het 
op service aankomt, kunt u problemen van klanten snel en 
eenvoudig oplossen en zo trouwe klanten krijgen; en  
met Manhattan Contact Center is dat precies wat u kunt doen.

Features + functions
– Creëer vanuit elk kanaal snel en eenvoudig toegang tot de 

meest recente transacties van een klant 
– Zie in één oogopslag vraag en aanbod binnen alle kanalen 
– Verkort de gesprekstijden voor hulpvragen met de meest 

gevraagde order- en retourgegevens via minder klikken 
– Stimuleer de omzet met robuuste zoekfuncties voor artikelen 

en productinformatie 
– Verstrek prijsinformatie, promoties, belastingen en 

betalingsverwerking 
– Stel klanten in staat om wijzigingen te maken in elk aspect  

van hun order 
– Bewaak en monitor de toegang van verschillende 

gebruikersrollen voor functies zoals compensatie, 
retourzendingen enz.

– Bied opties voor het opvragen van de orderstatus of het 
retourneren en ruilen van orders met een ingebouwde 
selfserviceconsole voor digital commerce 

– Schakel soepel over tussen orders, retour- en ruilzendingen 
van klanten 

– Ondersteun zowel retourzendingen als gelijke/ongelijke 
ruilzendingen tussen verschillende kanalen 

– Geef servicemedewerkers meerdere opties voor 
bezorgmethoden, zoals verzenden naar een adres, ophalen  
in de winkel of verzenden naar de winkel 

– Benut de zoekfunctie voor winkels en zichtbaarheid van 
voorraad op winkelniveau 

– Breid naar wens uit met een flexibele en eenvoudig uit te 
breiden UI

– Haalt het maximale uit de investeringen in legacysystemen 
met API-architectuur op basis van REST

– Integreer naadloos met Customer Engagement voor 
communicatie op social media en klantinzicht
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CUSTOMER ENGAGEMENT
Nadat klanten iets bij u hebben gekocht, hebben ze het gevoel 
dat ze een relatie met u hebben. Ze willen dat u hen herkent 
en dat u hen net zo waardeert als zij u waarderen. Ze willen 
gewaardeerd en gehoord worden: bent u er voor hen als ze u 
nodig hebben?

Customer Engagement geeft uw winkel- en 
klantenservicemedewerkers de middelen om het volledige 
beeld te zien van elke klant, inclusief hun voorkeuren als ook 
een merkbepalende ervaring te geven waardoor ze keer op 
keer terugkomen.

De vraag die retailers zichzelf moeten stellen is niet zozeer: 
“Ken ik mijn klant?” maar vooral: “Helpt mijn kennis over mijn 
klant mij om ervoor te zorgen dat mijn belofte aan hem/haar 
wordt waargemaakt?”

Customer Engagement is ontworpen om retailers te helpen 
luisteren en observeren naar wanneer, waar en hoe hun 
klanten communiceren en winkelen. Customer Engagement 
combineert ongestructureerde inzichten zoals conversaties op 
social media met realtime bestellingen, eerdere transacties 
en trendgegevens in één weergave. Daardoor biedt het een 
uitgebreide kijk op de klant die meteen “bruikbaar” wordt, 
zodat retailers in staat zijn om het verhaal van de ervaring 
van de klant proactief te lezen en ze met hetzelfde tool 
onmiddellijk aanpassingen kunnen doen om situaties op een 
positieve manier af te ronden. Binnen Manhattan Active Omni 
is Customer Engagement volledig geïntegreerd met de rest 
van de suite, zoals Enterprise Order Management. Dit betekent 
dat als zich tijdens het aankooptraject mogelijke problemen 
voordoen, deze automatisch binnen de context van de 
geschiedenis van die klant bij de retailer worden geregistreerd . 
Issues kunnen worden opgelost voordat het problemen worden. 
Het combineren van uitgebreid klantinzicht en orders binnen 
hetzelfde tool levert het eerste en enige echt bruikbare inzicht 
binnen de sector over het wat, hoe en waarom van omnichannel 
shoppen. En dankzij de flexibele architectuur van Manhattan 
Active is alles wat Customer Engagement weet over uw klanten 
en hun orders ook eenvoudig toegankelijk voor uw bestaande 
marketingautomatisering en loyaliteitsprogramma's.

Via Customer Engagement kunnen uw klantenteams via 
elk willekeurig kanaal altijd de volgende stap zetten om de 
omnichannelbelofte aan uw klanten waar te maken.

Ongeacht hoeveel moeite u er voor doet om uw klant te 
begrijpen en diens traject als koper te versoepelen, in 
de praktijk verloopt het helaas niet altijd zoals gepland. 
Wanneer een probleem ontstaat, gaat het erom dat uw 
klantenservicemedewerkers zijn voorbereid om ervoor 
te zorgen dat u nog steeds aan de klantbelofte kan 
voldoen. Voor dit proces is een uitgebreid overzicht van 
de klant, inclusief voorkeuren, neigingen en de order- en 
communicatiegeschiedenis van cruciaal belang. Maar uw klant 
begrijpen is op zichzelf genomen nog maar de helft van het 
verhaal. Kunt u deze kennis benutten om, zonder naar een 
andere applicatie te switchen, meteen actie te ondernemen 
om uw belofte waar te maken en die klant via het favoriete 
communicatiekanaal te begeleiden? Met Manhattan Customer 
Engagement is dit geen probleem.

Features + functions
– Los problemen snel op via geavanceerd casemanagement en 

een escalatiekader
– Integreer customerengagementmiddelen die op elk apparaat 

of OS kunnen worden ingezet
– Luister mee op sociale netwerken met verschillende opties 

voor een dialoog met klanten
– Integreer voorkeuren en ervaringsgeschiedenis in het order - 

en klantenregistratiesysteem
– Ontdek problemen met behulp van voorspellende notificaties 

vanuit het ordermanagementsysteem om cases te initiëren- 
Belicht uitgaven van de levensduur, aankooptrends, social 
inzichten en intelligente waarschuwingen voor een optimale 
interactie met klanten

– Verbeter prestaties via een uniform dashboard met een 
geconsolideerd overzicht van hun teamperformance over 
verschillende communicatiekanalen

– Reageer snel op trending evenementen binnen het bedrijf die 
gerelateerd zijn aan klanten, medewerkers, winkels of artikelen

– Gebruik sociale kanalen om te luisteren naar en te reageren 
op uw klanten en contact op te nemen, zodat u een 
proactievere klantenservice kunt bieden

– Lever een overzicht van eerdere interacties met en transacties 
van een klant via verschillende kanalen, samen met 
openstaande zaken voor die klant

– Verminder frustaties van klanten met out-of-the-box 
telefoonintegratie, waarbij het dashboard van de klant 
automatisch wordt getoond bij inkomende gesprekken 
en functies zoals doorverbinden, in de wacht staan, 
conferentiegesprekken en gesprekssamenvattingen

– Ontvang en verwerk inkomende e-mails, chats en social 
requests en reageer hierop via het oorspronkelijke kanaal

14



UW KLANT KENNEN IS NIET GENOEG.
GEPERSONALISEERDE EN BRUIKBARE INZICHTEN ZORGEN VOOR  
UITZONDERLIJKE ERVARINGEN
De meeste retailers weten dat fysieke en digitale gegevens en statistieken verzamelen, inclusief contacten via social media, 
en op een bruikbare manier te combineren niet nieuw is. Zelfs als de gegevens met succes worden geconsolideerd en 
gerapporteerd om retailers te helpen de klant te begrijpen, krijgen ze meestal alleen een beeld van wat er al is gebeurd.  
Om te proberen realtime aanpassingen te doen waarmee u een geweldige aankoopervaring kunt verzekeren, zijn die 
gegevens alleen ontoereikend, het vereist op zijn minst meerdere systemen en toegangspunten.

Manhattan Active Solutions zijn cloudgebaseerd, responsief en altijd actueel en ze helpen retailers om uitzonderlijke 
ervaringen te garanderen doordat bruikbare inzichten en voorspellende analyses volledig in de oplossing zijn geïntegreerd. 
Op deze manier kan de klant tijdens elke stap van het aankooptraject op een intelligente manier worden begeleid.
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POINT OF SALE
Traditionele point-of-sale systemen (POS) zijn nooit 
ontworpen voor de moderne wereld van unified commerce en 
bieden niet het brede scala aan klantgerichte mogelijkheden 
waar de huidige retailomgeving om vraagt. De meeste 
legacysystemen worstelen met mogelijkheden zoals 
netwerkvoorraad, gecombineerde on- and offline orders en 
in-store promoties. Tegelijkertijd zijn e-commerceplatforms 
maar zelden robuust genoeg om in-store transacties te 
ondersteunen wat betekent dat u, tenzij u voor Manhattan 
Active Omni kiest, compromissen moet sluiten.

Om effectief te kunnen concurreren in fysieke retail 
moet u een engagementplatform hebben waarmee uw 
winkelmedewerkers de ‘altijd verbonden’ klanten een stap 
voor kunnen blijven. Winkelexploitanten groeien mee met 
veranderende winkelontwerpen en -formats, evenals met 
nieuwe combinaties van order- en betaalformules. Tot nu 
toe waren de implementatiekeuzes voor winkelsystemen 
veel meer gebaseerd op technologische factoren dan op 
zakelijke beslissingen.

Omdat Point of Sale een onderdeel van het Manhattan Active 
Omni-platform is, kan het overal worden ingezet, of het nu in 
de winkel, op traditionele Windows-pc's of op mobiele iOS- 
en Android-apparaten is: in elke vorm wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde responsieve interface. Manhattan Point of Sale 
ondersteunt zowel permanente winkels als pop-uplocaties 
en zowel persoonlijke service als drukke winkels. Hierdoor 
kunnen retailers altijd de beste implementatiestrategie voor 
hun onderneming kiezen.

Point of Sale heeft realtime toegang tot de beschikbaarheid 
van uw bedrijfsbrede netwerk. Met één enkele swipe kan 
de winkel elke kans benutten om een klant te verrassen. 
‘Endless aisles’, alle customer engagementlocaties werken 
op één enkele, eenvoudig te beheren softwareversie en de 
oplossing is eenvoudig en intuïtief, of het nu op een vast of 
een mobiel apparaat is.

En tijdens promotional events en deal pricing maakt 
Point of Sale in de winkel optimaal gebruik van acties en 
prijsbepalingsopties. Promotionele evenementen en speciale 
prijsacties maken gebruik van beproefde methodes om een 
omgeving te creëren voor aanbiedingen die speciaal zijn 
toegesneden op markten, regio's, kanalen en specifieke 
klanten. Zo kunt u heel eenvoudig altijd op het juiste moment 
met het juiste aanbod komen.

CLIENTELING
Via Manhattan Clienteling kunnen winkelteams hun klanten 
ondersteunen op belangrijke punten tijdens de shopping 
journey (vóór, tijdens en na hun bezoek aan de winkel) met 
persoonlijke aandacht en service. Clienteling maakt deel uit van 
hetzelfde platform als Point of Sale en levert op een naadloze 
manier digitale verkoophulpmiddelen aan winkelmedewerkers. 
Hierdoor bevordert het zowel de verkoop als het creëren van 
een uitzonderlijke ervaring in de winkel.

Features + functions
– Gebruik één enkele responsieve gebruikersinterface voor 

omnichannelverkoop
– Configureer contact vanuit de winkel en instore-interacties  

met klantprofielen, -geschiedenis en -voorkeuren
– Fungeert als een discreet “zwartboek” voor zeer persoonlijke 

klantenopdrachten
– Coördineert productstijl, samenstellingen en afzonderlijke 

artikelen met klantvoorkeuren
– Bekijk het 360°-klantenoverzicht via alle kanalen, inclusief 

ordergeschiedenis en wensenlijsten van klanten
– Geef klanten aanbevelingen 
– Lever overal POS met volledige betaalfuncties
– Personaliseer klantspecifieke shopping en begeleide verkoop
– Integreer legacysystemen of aanbevelingen van derden
– Integreer interactieve 'lookbooks' met verkoopondersteuning
– Creëer en beheer afspraken met klanten
– Ondersteun marketing van de winkel naar de klant

Features + functions
– Gebruik één enkele, responsieve gebruikersinterface voor 

omnichannelverkopen
– Beheer van complexe prijsaanbiedingen met 

geautomatiseerde resultaten voor de “beste deal”
– Koppeling medewerkers voor in-store management  

van omzet en naleving van regels
– Kalenderweergaven voor klantafspraken en taken  

van medewerkers
– Ondersteuning voor toonaangevende hardwareopties  

voor point-of-sale
– Gebruik elke mogelijke combinatie van pc's of mobiele 

apparaten via iOS, Android, Windows of browser
– Lever een ononderbroken werking met onsite foutmarge
– Ondersteun bedrijfsspecifieke extensies zonder gevolgen  

van updates
– Veilige integratie met betalingssystemen van derden
– Ondersteuning van digitale catalogi afgestemd op  

vormfactor en use case
– Configureer look-and-feel van het merk met intuïtieve workflows
– Gebruik gecentraliseerd en webgebaseerde administratie 

met uitgebreide, configureerbare featuresets voor allerlei 
soorten transacties

– Lever één enkel registratiesysteem voor alle soorten transacties
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OUD IS  
WEER NIEUW.
VERWONDERING EN WAARDE TERUGBRENGEN 
NAAR DE WINKEL

Winkelen heeft in de afgelopen eeuw een vergelijkbare golfbeweging 
vertoond als de maatschappij in het algemeen. Wat begon in kleine winkels 
op het platteland in het begin van de twintigste eeuw, groeide in de 
jaren 40 tot 60 naar de magistrale winkelpaleizen in de grote stad. Daarna 
verplaatste het winkelen zich tussen de jaren 70 en 90 vooral naar de grote 
malls in de buitenwijken, waarna aan het begin van deze eeuw het online 
winkelen begon op te komen. En die ontwikkeling heeft zich doorgezet 
naar de situatie van vandaag, waar het grootste deel van de totale omzet 
op elk kanaal een digitaal aspect kent.

Maar één ding is hetzelfde gebleven: de winkel is nog steeds de plek 
waar het grootste deel van de verkoop daadwerkelijk gebeurt. Hoewel de 
meeste bedrijven belangrijke stappen hebben gezet in het aanbieden van 
digitale tools om de online klantervaring te verbeteren, zijn de winkel en 
de winkelmedewerkers veelal verwaarloosd. De introductie van winkels in 
het fulfilmentnetwerk voor services zoals ophalen in de winkel en verzenden 
vanaf de winkel heeft deze situatie verergerd. Bedrijven moeten zich 
nu weer meer gaan richten op het creëren van een omgeving waarmee 
winkelmedewerkers het beheer van de winkel volledig onder controle 
kunnen krijgen via eenvoudigere tools, een 360°-zicht op de klant en 
bruikbare inzichten voor een effectieve verkoop en fulfilment.

De oplossingen van Manhattan zijn specifiek ontwikkeld voor de 
ontwikkelende rol van winkelmedewerkers met één enkele eenvoudig aan 
te leren interface om slimmer te werken. De oplossingen van Manhattan 
Active™ helpen winkelmedewerkers en hun managers om de nieuwe 
vereisten van digitale verkoop en omnichannel klantenservice onder de knie 
te krijgen en om te fungeren als een efficiënte specialist in online fulfilment.

Omnichannelwinkels moeten hun winkelnetwerk eigenlijk als een voordeel 
leren zien. Het is de enige plek waar u uw klanten daadwerkelijk kunt 
ontmoeten om relaties aan te knopen en te versterken. Er is een reden 
waarom de grootste online bedrijven nu echte winkels kopen en bouwen: 
de combinatie van digitale personalisatie binnen een fysieke omgeving 
schept een ongekende merkloyaliteit. Retailers met bestaande netwerken 
bezitten een aanzienlijk voordeel als ze hun netwerk op een rendabele 
manier kunnen activeren om de omnichannelbelofte waar te maken.

Manhattan Active Omni gebruikt één enkele responsieve, cloudnative 
applicatie waarmee medewerkers en managers het volledige beheer van 
de winkel kunnen onderhouden. Of u nu contact maakt met een klant voor 
upsell via een tablet, iemand bij een kassa laat betalen of met een mobiel 
apparaat een digitale order plaatst, de manier waarop u werkt hoeft niet te 
veranderen. De Push Possible-oplossingen van Manhattan zijn eenvoudig 
uit te breiden, aan te passen en te verbinden, terwijl ze tegelijkertijd 
besparen op personeelskosten zoals training en redundantie.
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STORE INVENTORY & FULFILMENT

Historisch gezien hebben retailers altijd weinig vertrouwen 
gehad in de nauwkeurigheid van hun voorraad. Door het 
routinematig afhandelen van goederen is de nauwkeurigheid 
van de winkelvoorraad vaak niet meer dan zestig procent. En 
dat is dan nog vóór de extra druk van omnichannelfulfilment. 
Als een klant online een artikel koopt met de belofte dat 
dit in de winkel klaarligt, moet het product ook echt op 
voorraad zijn. Anders bent u niet alleen de verkoop kwijt, 
maar waarschijnlijk ook een klant. De mogelijkheid om het 
winkelnetwerk in te zetten als een in- en uitgangspunt voor 
digitaal beïnvloede commerce is voor de meesten cruciaal om 
de omnichannelbelofte aan klanten te kunnen waarmaken.

Store Inventory zorgt voor voorraadnauwkeurigheid, 
waardoor de verkoop wordt verbeterd, risico's van 
voorraadtekorten worden beperkt en winkelreplenishment in 
minder stappen gebeurt. Met mobiele opties voor ontvangst 
en voorraadbeheer die speciaal voor winkelmedewerkers zijn 
ontworpen, regelt Store Inventory winkelreplenishment, site-
to-store orders, pullbacks en transfers van goederen, hetzij per 
lading, doos of individueel artikel.

Voorraadnauwkeurigheid is weliswaar topprioriteit, maar 
meteen daarop volgt het belang om de voorraad- en 
fulfilmentactiviteiten zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te 
maken voor winkelmedewerkers.

Omnichannelcommerce-initiatieven hebben het aantal 
verantwoordelijkheden van winkelmedewerkers uitgebreid, 
want ze zijn nog steeds verantwoordelijk voor het leveren van 
uitstekende klantenverkoop en -service, terwijl ze nu ook aan 
klantverwachtingen moeten voldoen en beloften over online 
kopen met ophalen in de winkel en verzenden van en naar de 
winkel moeten waarmaken.

Store Fulfilment-oplossingen bieden volledige beheersing en 
controle vanuit één enkele responsieve interface ontworpen om 
op welke formfactor of operating system dan ook te functioneren. 
Of het nu om een grote winkel met speciale activiteiten en 
customerserviceteams gaat of kleine met winkelmedewerkers die 
alle activiteiten moeten verzorgen. Het robuuste systeem voor 
picking, packing, ship-from-store en in-store pick-up verloopt 
allemaal soepel via een gebruikersvriendelijke mobiele interface. 
Realtime toegang tot in-store fulfilmentinformatie, -activiteiten 
en -processen zorgt voor efficiënt fulfilment en realiseert 
tegelijkertijd klanttevredenheid.

Features + functions
Fulfilment
– Verminder training- en inwerktijd voor medewerkers met 

intuïtieve, begeleide flows met visuele voortgangsindicatoren 
en duidelijke volgende stappen

– Beheer de gebruikerservaring en fulfilmentactiviteiten in de 
winkel met realtime inzicht in fulfilment, performance en risico’s

– Regel zichtbaarheid van werkbelasting in de winkel 
met pushmeldingen om medewerkers te waarschuwen 
voor nieuwe taken en realtime statistieken over 
fulfilmentachterstanden in de winkel

– Identificeer orders en leveringen met de hoogste prioriteit 
met behulp van aangepaste configuratieregels om 
fulfilmentworkload in de winkel te beheren

– Optimaliseer picking op basis van winkelactiviteiten, 
-processen en -indelingen met behulp van order-, batch en 
sorteerstrategieën:
> Verdeel orders over meerdere afdelingen en medewerkers
>  Optimaliseer de pickroute en de flow op basis van  

de winkelindeling
– Integreer het ontvangen en fulfilment van site-to-store orders
– Regel stapsgewijs klantenpickups, bestellingen zoeken, 

klantverificatie en het registreren van handtekeningen als 
leveringsbewijs

– Beoordeel shop, ship en traceer moeiteloos pakketten door 
out-of-the-box integratie met toonaangevende carriers

– Pick en pack op basis van gedetailleerde aanwijzingen 
voor specialty producten, gepersonaliseerde wensen en 
productspecifieke taken

– Functionaliteit voor (herhaaldelijk) afdrukken met behulp van 
systeemeigen printservices

Voorraad
– Bekijk gesegmenteerde winkelvoorraad, gebruik configuraties 

voor dispositiecodes om on-hand, verkoopbare, in afwachting 
van kwaliteitscontrole en beschadige voorraad te scheiden

– Bekijk verwachte voorraadlijsten voor bestellingen en in-transit 
orders met verwachte aankomstdata

– Beheer de doorlopende voorraad met grotere nauwkeurigheid
– Beheer winkelreplenishment met ontvangst en dispositie
– Ontvang voorraad in de winkel per artikel, pakket, doos of 

vracht met ondersteuning voor audits op pakketniveau
– Regel de ontvangst, locatie en pick-up van site-to-store orders

Eindnotities
1 Gfk
2 Forrester
3 NEWVOICEMEDIA
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READY TO GET ACTIVE?  
MANHATTAN ACTIVE™ 
Meer informatie op manh.nl

“ Inventory en Fulfilment helpen bij het verbeteren van onze 
voorraadnauwkeurigheid, terwijl onze medewerkers minder 
tijd in het magazijn doorbrengen. Het biedt een betere 
klantervaring in de winkel, verbetert onze winkelomzet 
en legt de basis voor activiteiten zoals online kopen en 
ophalen in de winkel of verzenden vanuit de winkel.”

– LAMPS PLUS, INC.
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