
DICHTBIJ, MAAR NIET  
TE DICHTBIJ  
Eenvoudig, snel en efficiënt contactloos ophalen van 
digitale orders bij de winkel binnen één enkele app 
voor consumenten én medewerkers.

FLEXIBELE EN SCHAALBARE OMNICHANNEL 
Het recente verleden heeft de grenzen van traditionele winkelsystemen 
blootgelegd. Retailers moeten tegenwoordig snel op marktverstoringen 
kunnen reageren en inspelen, verstoringen die zich binnen een aantal dagen, 
niet jaren, manifesteren.

 
Curbside pick-up is explosief gegroeid vanwege de grote behoefte aan een 
contactloze fulfilmentoptie vanuit winkels. Fulfilmentvolumes van individuele 
winkels zijn voor veel retailers enorm toegenomen en dat drukt zwaar op 
bestaande systemen, processen en personeel.

Met Manhattan Active® Omni wordt ophalen een autonome en geautomatiseerde 
gebeurtenis voor zowel medewerkers als klanten. Snel, efficiënt en onderdeel 
van één enkele oplossing. Er hoeft geen nieuwe oplossing van derden te worden 
geïntegreerd, alleen om aan de extra eisen van curbside pick-up te voldoen.

Retailers worden tegenwoordig geconfronteerd met diverse locale, regionale 
of landelijke beperkingen ten aanzien van winkelverkeer en aantallen klanten en 
medewerkers. Het vermogen om van de ene op de andere dag dynamisch op 
andere fulfilmentstrategieën over te stappen of op willekeurige combinaties van 
winkelaankopen, ship-from-store, ophalen in de winkel of curbside pick-up in te 
spelen, is kritisch geworden om te zorgen dat voorraad niet halverwege strandt en 
klantbeloften veilig en rendabel kunnen worden nagekomen.

END-TO-END KOOPTRAJECT  
IN ÉÉN APP:
Niet nodig om systemen 
van derden toe te voegen of 
te integreren voor digitaal 
klantcontact, van ordervastlegging 
tot curbsidelevering in een 
robuuste, schaalbare oplossing 
die elk fulfilmentvolume aankan.

ONGEKENDE VEERKRACHT  
EN FLEXIBILITEIT:
Dynamische en configureerbare 
ondersteuning voor elke 
combinatie van fulfilment door 
een onbeperkt aantal winkels, 
inclusief ship-from-store, in de 
winkel ophalen, curbside en meer. 

CONTACTLOZE
CURBSIDE PICK-UP

CAPABILITY BRIEF
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DE KLANTERVARING  
Zodra een online aankoop voor curbside pick-up is voltooid, 
krijgt de klant een bevestigingsmail of -tekstbericht en een 
vervolgmelding als de ophaalorder klaarligt.

De melding bevat een knop of link waarop klanten klikken als 
ze de parkeerplaats van de winkel oprijden. Dit activeert de 
Manhattan Active® Omni Digital Self Service technologie op 
een gepersonaliseerde webpagina.

Klanten kunnen snel bevestigen waar ze staan geparkeerd en 
hun auto beschrijven, zonder overdreven veel meldingen te 
krijgen over aankomsttijden of een externe app te moeten 
downloaden om het ophaalproces te voltooien.

Het winkelteam wordt ingelicht dat de klant is aangekomen 
en brengt het artikel snel naar de auto waar ze zonder contact 
door het raam van de auto legitimatie kunnen verifiëren en 
het artikel voor de klant in de auto kunnen plaatsen.

DE ERVARING VAN DE MEDEWERKER
Omdat alle Manhattan Active Omni-oplossingen onderdeel 
vormen van dezelfde app heeft de winkelmedewerker één 
apparaat en één ervaring voor alle functies van winkelverkoop, 
clienteling, klantenservice, voorraad en fulfilment. 

Zodra een online aankoop voor welke vorm van 
winkelfulfilment dan ook is voltooid, wordt het winkelteam 
ingelicht en kunnen ze het artikel gaan picken. De 
mogelijkheden van Manhattan Store Inventory en Fulfilment 
ondersteunen individueel en team-picken en maken waar 
mogelijk gebruik van RFID om stapsgewijze begeleiding 
te bieden voor optimale pickroutes. Of bestelde artikelen 
vanuit de winkel moeten worden verzonden, in de winkel 
worden opgehaald of bij de auto worden afgeleverd, of een 
combinatie hiervan, de winkelmedewerker gebruikt dezelfde 
intuïtieve oplossing die ook voor Point Of Sale en Customer 
Engagement-activiteiten wordt gebruikt.

Het winkelteam krijgt een pushmelding die hen erop attendeert 
dat een curbside pick-upklant is aangekomen. Medewerkers 
kunnen snel alle wachtende klanten voor curbside pick-up en 
de gegevens van hun voertuigidentificatie bekijken en zien hoe 
lang ze al wachten. Alle meldingen voor curbside pick-up die niet 
onmiddellijk worden opgepakt, worden in het meldingscentrum 
van de app onder de menu-optie Curbside Pick-ups gehighlight.

“We kunnen nu naar behoefte het 
volume aanpassen, door bijvoorbeeld 
ineens ship-from-store, BOPIS en 
curbside in te schakelen.”

— Jim Dunlap, CIO van Kendra Scott

En omdat Manhattan Active Omni geheel uit microservices is 
opgebouwd om de meest flexibele en schaalbare geïntegreerde 
commerceoplossing te zijn ooit gecreëerd, hoeven winkeliers 
zich geen zorgen te maken over het verwerken van torenhoge 
fulfilmentvolumes in winkels die traditionele point-of-salesystemen 
en niche, curbside add-on software nauwelijks aankunnen.

Contactless Curbside Pickup is nog een extra cloud-native 
mogelijkheid zoals Order Management, Point of Sale, Customer 
Engagement en Store Inventory en Fulfilment - allen onderdeel 
van één app die elke combinatie van verkoop, klantencontacten 
en fulfilment biedt.

Push Possible®.

Voor meer informatie
Neem voor meer informatie over Manhattan Active® Omni 
Contactless Curbside Pickup contact op of ga naar:  
manh.nl/producten/curbside
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