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DE JUISTE OPLOSSING 
VOOR COMPLEXE  
LOGISTIEKE NETWERKEN

“ Onze samenwerking met Manhattan gaf ons de 
mogelijkheid om over te stappen op een veel efficiënter, 
duurzaam, holistisch transportmodel. Dit stelde ons in 
staat om in onze hele supply chain efficiënter te zijn.” 

 GIANT EAGLE

ACTIEF, GEOPTIMALISEERD 
TRANSPORTATION 
MANAGEMENT
Vandaag de dag zijn logistieke vraagstukken en 
servicelevelverwachtingen enorm toegenomen. Supply 
chains moeten flexibeler en zuiniger dan ooit zijn. 
Aanpassingsvermogen is essentieel voor bedrijven om 
onzekerheden te kunnen voorspellen en erop te reageren. 
Netwerkwijzigingen, stijgende tarieven, minder capaciteit, 
hogere eisen van leveranciers en consumenten en 
natuurrampen hebben de potentie om een spaak in het wiel 
van de supply chain te steken en zowel het merkimago als de 
winst grote schade te berokkenen. 

Nu risico’s en schommelingen escaleren en wereldwijde 
transportmogelijkheden zich blijven ontwikkelen, is een 
geavanceerd transportmanagementsysteem (TMS) 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 met behulp van een geoptimaliseerd 
transportmanagementsysteem hun supply chain weer in 
eigen hand nemen. 

Manhattan TMS is een leider in het 2020 Gartner Magic 
Quadrant voor transportmanagementsystemen en 
biedt end-to-end bedrijfsprocesondersteuning voor alle 
aspecten en modi van transport en het gehele logistieke 
netwerk, inclusief eigen wagenparken en veelvoorkomend 
carrier management. Manhattan TMS verzorgt alles, van 
strategische analyses, procurement, operationele planning 
en uitvoering tot zichtbaarheid en betaling van vrachten 
en claims, Het zorgt dat u transportkosten bespaart, 
serviceniveaus verbetert, processen automatiseert, 
uitvoering stroomlijnt en het operationele risico 
verlaagt. Erkend als een leider voor bruikbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid zorgt onze oplossing voor een 
vereenvoudiging van zelfs de meest complexe logistieke 
operaties waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om 
taken sneller uit te voeren en uitzonderingen te managen. 

Met Manhattan TMS kunt u:
– Besparen op transport- en logistieke kosten
– Serviceniveaus en zichtbaarheid verbeteren
– Processen voor alle logistieke werkzaamheden 

automatiseren en standaardiseren
– Administratiekosten verlagen
– Performance- en operationele cijfers traceren en managen
–  U beter voorbereiden op en aanpassen aan veranderingen 

in de supply chain

MANHATTAN TRANSPORTATION
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OPLOSSINGS-
COMPONENTEN
Manhattan TMS biedt een enkele suite van uitgebreide logistieke 
oplossingen ontworpen om alle verzendingen binnen een organisatie  
te kunnen verzorgen, ongeacht vervoerswijze, geografie of kanaal. 

TRANSPORTPLANNING  
EN -UITVOERING

PROACTIEF PLANNEN VOOR  
ALLE MODI EN LOCATIES
Met Manhattan Transportation Planning & Execution kunt 
u in realtime binnenlandse en internationale inbound- en 
outboundverzendingen en verzendingen tussen bedrijven 
optimaliseren. Ongeacht de omvang of de complexiteit 
van uw netwerk kunt u de capaciteit vastleggen voor 
verzendingen over alle modi en locaties bij gebruik van 
elke combinatie van gebruikelijke carriers of wagenparken. 
Door systematisch optimale modi, carriers, serviceniveaus, 
tarieven en routes te identificeren, kunnen bedrijven 
verzendingen, tarieven, carriercontracten en andere 
variabelen/beperkingen analyseren. 

Dit resulteert in laadplannen en route-efficiënties die de service 
stimuleren, tot een beter gebruik van middelen leiden en de 
algemene vrachtkosten en uw carbon footprint verlagen. 

Hoewel planning en optimalisatie de basis leggen voor 
aanzienlijke besparingen en efficiëntiewinst, moeten zelfs 
de beste plannen proactief worden beheerd en uitgevoerd 
met zichtbaarheid en event management in de gehele 
transportlevenscyclus. Geautomatiseerde en informatieve 
zichtbaarheid van de control tower - in combinatie met 
de voordelen van een geoptimaliseerd plan - helpen de 
algehele effectiviteit van de supply chain te verhogen.
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DYNAMISCH OPTIMALISEREN  
EN KOSTEN VERLAGEN
Manhattan TMS beschikt over zowel operationele als 
strategische planningsmogelijkheden. Operationele 
planning maakt dynamische optimalisatie mogelijk voor 
de supply chain van vandaag, terwijl u met strategische 
modeling proactief en reactief eventueel toekomstige 
veranderingen kunt testen, zodat u de logistiek echt onder 
controle hebt. De oplossing biedt: 

– Gelijktijdige optimalisatie van inbound- en 
outboundlogistiek, inclusief carrier versus wagenpark

– Vrachtoptimalisatie en consolidatie/conversie van modi (bijv. 
LTL naar multi-stop TL)

– Zowel statische als dynamische routeplanning
– Optimalisatie van routes met meerdere etappes, inclusief 

gebruik van cross-docks
– Overall reductie van routes, kilometers en brandstofkosten
– Efficiënte appointment scheduling 
– Reductie in bewaarkosten en andere extra tarieven
– Betere strategische analyses van pooling- of 

cross-dockingopties, ophaal- en afleverschema’s, 
sourcingbeslissingen en meer

– Analyses voor transport procurement 

Features + functions
– Orders consolideren om efficiënte verzendingen samen  

te stellen
– Alle manieren van transport optimaliseren, waaronder over 

zee, per spoor, intermodaal, vrachtwagen, lucht en per 
pakket op basis van tarieven, beschikbaarheid van assets  
en andere bedrijfsrestricties

– Dynamische of statische routingvereisten uitvoeren
– Continue verplaatsingen, backhauls en cross-docks beheren
– Ondersteuning voor complianceprogramma’s en -richtlijnen 

van carriers en leveranciers
– Verbeteren van de samenwerking en communicatie met 

handelspartners
– Bieden van zichtbaarheid, alarmering en beheer van 

uitzonderingen, met inbegrip van het bijhouden van  
de temperatuur.

– Intern en extern appointment scheduling beheren
– Mobiel communiceren met carriers
– Een gedetailleerd overzicht en taakgerichte controle over 

yardoperaties leveren



6



7

TRANSPORTATION 
MODELING
SIMULEREN. EN DAN GAAN.

Wereldwijde supply chains zijn voortdurend in 
beweging. Wat vandaag een optimaal geconfigureerde 
transportoplossing is, hoeft dus niet per se de optimale 
oplossing van morgen te zijn. 

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

Met Manhattan Transportation Modeling kunt u: 
– Proactief innovatieve besparingsmogelijkheden vinden
– De beste beleidsbeslissingen over transport nemen
– De service- en kostenimpact van verschillende opties meten
– Kosten verlagen
– Serviceniveaus verbeteren
– Het netwerk continu optimaliseren

Manhattan Transportation Modeling geeft u alles in handen 
om aannames en nieuwe ideeën over transportbeleidsregels 
te testen en tegelijkertijd de invloed ervan op operaties te 
zien. Logistieke professionals kunnen ‘wat-als’ scenario’s 
uitvoeren, wijzigingen in de netwerkconfiguratie voorstellen, 
diverse routeopties testen en het effect van verschillende 
restricties en trajecten op de operatie zien. 

Onze technologie maakt gebruik van bedrijfseigen 
algoritmen en tools voor scenarioplanning die complexiteit 
wegnemen en grote flexibiliteit bieden. De oplossing 
valideert en optimaliseert ‘wat als’-scenario’s met behulp 
van vele geavanceerde simulaties die van historische en 
prognosegegevens gebruikmaken. 

Reageren op volatiliteit en veranderingen doorvoeren, wordt 
een taak die net zo gewoon is als het aanbesteden van vracht, 
met eenvoudig te rechtvaardigen beslissingen en een minimale 
impact op het bedrijfsproces. Manhattan Transportation 
Modeling stelt planners in staat om de dagelijkse rompslomp 
van probleemoplossing achter zich te laten en hun aandacht 
te richten op strategie en tactische planning. Het resultaat is 
optimale uitvoering, vandaag én morgen. 

NEEM BETERE ZAKELIJKE BESLUITEN
Veranderingen en fluctuaties van klantlocaties, 
capaciteitsbeperkingen van carriers en chauffeurs, flinke 
schommelingen in brandstofkosten, veranderingen in 
servicetijden 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 wanneer u de volle capaciteit van het netwerk 
bereikt? Op welke locatie moet u een extra distributiecentrum 
plaatsen om er het meeste voordeel mee te behalen? 
Manhattan’s Transportation Modeling biedt een op scenario’s 
gebaseerde optimalisatie van mogelijkheden die specifieke 
supplychain- en netwerkontwerpopties analyseren. 

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

netwerkconfiguraties en transportbeleid
– Analyseer actuele en historische gegevens en kwantificeer 

de overall impact van wijzigingen met behulp van 
realistische simulaties

– Scenario’s naast elkaar vergelijken
– Pas een serie variabelen aan om de beste uitkomst te krijgen
– Overweeg plannen voor eventuele opening of sluiting 

van distributiecentra en winkels en voor verstoringen, 
pieken in de vraag en feestdagen bij het finetunen van 
servicebeleidsregels

TACTISCH PLANNEN,  
OPTIMAAL UITVOEREN
Manhattan Transportation Modeling stelt organisaties 
in staat om buiten de typische, reactionaire focus van 
uitvoering te treden en zorgt ervoor dat planners proactief 
kunnen zijn. Het stelt bedrijven in staat om de operatie 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 winst.
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TRANSPORTATION 
PROCUREMENT
WEES VOORBEREID: VERANDERINGEN  
OP KOMST
De juiste carriers selecteren voor uw bedrijf heeft een 
directe invloed op winstgevendheid en klanttevredenheid. 
Vanwege de dynamische aard van supply chains kan de 
beste carriercombinatie van vandaag morgen alweer anders 
zijn. Manhattan Transportation Procurement stelt u in staat 
om de ideale carriercombinatie te bepalen en de prijs tegen 
andere factoren, zoals capaciteit, service en kwaliteit, af te 
zetten. Dynamische supply chains vereisen een krachtige 
en betrouwbare oplossing die sourcing- en strategische 
procurementprocessen stroomlijnen en op veranderingen 
kunnen reageren in aspecten zoals: 

– Nieuwe leveranciers, distributiecentra, winkels en klanten
– Klantvragen en servicevereisten
– Wisselende verzendvolumes
– Fusies en overnames van carriers
– Nieuwe voorschriften
– Contractbeëindiging
– Brandstofprijzen

Omdat transportkosten het grootste deel uitmaken van de 
totale logistieke kosten, is het belangrijk dat bedrijven een 
goed inzicht hebben in de totale uitgaven. De mogelijkheid 
om kosten, diensten 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. Manhattan Transportation 
Procurement biedt het vermogen om snel te reageren op 
veranderingen en kosten te minimaliseren. 

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 
offerteaanvragen tot het uiteindelijke contract. Met 
Manhattan Transportation Procurement kan uw team:

– Het biedings- en optimalisatieproces standaardiseren  
en vereenvoudigen

– De communicatie en samenwerking met carriers verbeteren
– Historische en prognosegegevens benutten om vervoerders 

beter voor te bereiden op het bieden
– Na verloop van tijd tarieven en service benchmarken  

en traceren
– Meerdere lonende scenario’s bepalen op basis van kosten, 

service en andere regels
– De ware kostenimpact van sourcingbeslissingen begrijpen
– Het zicht op uitgaven verbeteren
– Verantwoordelijkheid vergroten
– Een herhaalbaar en geautomatiseerd bid- en 

gunningsproces creëren

Omdat Manhattan 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
– Contractbeheer automatiseren en transportkosten verlagen 

voor alle transportmiddelen
– Alternatieve prijzen toestaan met ad hoc of voorgeschreven 

bundels
– Bidreacties evalueren met behulp van benchmarkgegevens
– Combinaties van contractgunningen optimaliseren met 

beheer van ‘wat als’-scenario’s
– Snel (kleine) incrementele biedingen uitvoeren om 

capaciteit buiten bestaande contracten vast te leggen als 
gevolg van dynamische netwerkwijzigingen

– Genereer en activeer naadloos gunningen binnen de oplossing
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FLEET MANAGEMENT 
EN DISPATCH
Beheer speciale en eigen wagenparkresources door 
automatisch routes, chauffeurs en assets aan te bevelen  
met Manhattan Fleet Management en Dispatch. U kunt het 
aantal bedrijfskilometers beperken en het aantal serviceuren, 
beschikbaarheid, naleving, senioriteit en servicebehoeften 
optimaliseren. 

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

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

en kiosksupport
– Ondersteun routingbehoeften voor long-haul en 

winkelleveringen
– Zorg voor naleving van wet- en regelgeving
– Maak realtime zicht op voorraad in beweging mogelijk 
– Voorzie in proof-of-delivery zichtbaarheid 
– Zorg voor een efficiëntere uitvoering en pas u snel aan 

veranderingen aan

FREIGHT AUDIT,  
PAYMENT EN 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. Het pleidooi voor automatisering 
van vrachtcontrole en betalingen is zeer overtuigend. 
Wereldwijde transportoperaties genereren gewoon te 
veel data, details en variaties om ze allemaal handmatig 
te kunnen verwerken. Door systematisch communicaties 
en processen te automatiseren die overhead en dure 
fouten reduceren en vooraf en achteraf de carrier op 
contractnaleving te controleren, kunt u met freight-, audit- en 
paymentoplossingen uw gehele TMS-investeringen eruit 
halen. Zelfs als transporteurs gebruikmaken van externe 
FAP-leveranciers moeten ze nog altijd de relaties met hun 
vervoerders beheren, contracten bijwerken, verschillen 
uitzoeken en meer. Het is best practice om dit proces intern 
via een toonaangevend TMS te beheren.

Features + functions
– Spreek match- of automatische betalingsprocessen af  

met vervoerders
– Ondersteun audits van initiële en bijkomende kosten  

via gedefinieerde parameters.
– Maak bankoverboekingen mogelijk
– Beheer facturering en afstemming via een carrier portal  

of elektronische communicatie
– Ondersteun claimbeheer en -afhandeling
– Toewijzing van vrachtkosten
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TMS MOBILE
Verbeter de samenwerking, verbinding en realtime zichtbaarheid met 
service providers en wagenparken via één intuïtieve mobiele app.

Manhattan TMS Mobile maakt een scala aan 
bedrijfsprocessen mogelijk, waaronder carrierregistratie; 
aanbesteden/accepteren; realtime in-transit 
zichtbaarheid; pickup- en afleverbevestiging, vastleggen 
van foto’s en handtekeningen en meer. Verzenders 
kunnen met deze app rechtstreeks en effectiever 
met service providers samenwerken om uitvoering te 
verbeteren. Ook kunnen transportcoördinatoren de app 
gebruiken om chauffeurs toe te wijzen en te monitoren.

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

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

Voor meer informatie over Manhattan Transportation-
oplossingen, kunt u terecht op manh.nl/tms

https://www.manh.com/products/transportation/overview
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