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OVERBRUG FUNCTIONELE 
HIATEN IN UW SUPPLY CHAIN
CREËER NIEUWE CONNECTIES
Eindklanten van dienst zijn op de manier die zij willen, is 
het ‘nieuwe normaal’ geworden bij merkbescherming. Het 
overbruggen van de functionele kloof tussen distributie, 
transport en de extended enterprise blijft daarom 
cruciaal voor efficiënte uitvoering van de supply chain. De 
integratie van processen tussen interne teams en externe 
handelspartners zorgt voor responsievere operaties, realtime 
zichtbaarheid en hogere winstgevendheid.

Uw externe leveranciers en logistieke dienstverleners 
spelen een vitale rol in uw vermogen om klanten van dienst 
te zijn. Als de performance niet continu uitstekend is, 
heeft dit negatieve gevolgen voor uw klanten en voor uw 
bedrijf. De supply chain wordt van oudsher gezien als iets 
dat grotendeels buiten de controle van een onderneming 
valt en performance werd vaak beheerd met behulp van 
complianceinitiatieven of dreigen met boetes. Manhattan 
Extended Enterprise biedt zichtbaarheid, controle en 
samenwerking in die vitale onderdelen van de supply chain 
die buiten de vier muren van uw organisatie liggen. 

NAUWERE SAMENWERKING  
LEVERT MEER WINST OP
De architectuur van Manhattan’s oplossingen zorgen 
voor nauwe samenwerking, tussen afdelingen als ook met 
leveranciers, carriers, 3PL’s en andere handelspartners, zodat 
uw supply chain aan de groei kan bijdragen zonder dat dit 
ten koste gaat van het bedrijfsresultaat.

Een veilige, online web-enabled portal biedt realtime 
samenwerking met uw leveranciers en maakt beter 
inzicht in ontvangsten, verzendingen, yardactiviteiten en 
in-transitvoorraad mogelijk. Alle mogelijkheden werken 
samen om de flexibiliteit van de supply chain te verbeteren. 
Met Manhattan Extended Enterprise krijgt u controle over 
de product flow die in handen van logistieke partners ligt, 
inclusief last-minute voorraad doorsturen als reactie op 
wijzigingen in de vraag naar producten. Met de explosie in 
nieuwe fulfilmentstrategieën en verkoopkanalen moeten 
bedrijven steeds vaker op hun handelspartners vertrouwen 
om de omvang van alle operaties die ze nodig hebben om 
concurrerend te blijven te kunnen ondersteunen. Manhattan 
Extended Enterprise maakt nauwe samenwerking mogelijk 
tussen alle betrokkenen in het ecosysteem van de supply chain. 
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OPLOSSINGS- 
COMPONENTEN
Van inboundontvangstafhandeling tot outbound fulfilment en trailerbeheer, 
Manhattan’s technologie levert betere zichtbaarheid en nauwere 
samenwerking tussen leveranciers, carriers, 3PL’s en andere handelspartners. 
Kortom, Manhattan Extended Enterprise zorgt dat u vooruit kunt 
kijken en logistieke verstoringen tot een minimum kunt beperken.
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SUPPLIER 
ENABLEMENT
Uw leveranciers zijn verspreid over de gehele wereld, 
spreken andere talen, werken op andere tijden, handelen in 
verschillende valuta en hebben uiteenlopende technische 
mogelijkheden. En dat terwijl u een gemeenschappelijk doel 
deelt om producten snel en winstgevend naar uw klanten te 
krijgen. Manhattan Supplier Enablement biedt een veilige, 
online web-enabled portal die realtime samenwerking 
bevordert tussen u, uw leveranciers en andere handelspartners, 
ondanks de uiteenlopende verschillen in het ecosysteem van 
uw supply chain. Dat betekent dat u snel de communicatie en 
bedrijfsprocesuitvoering voor uw distributiecentrumoperaties 
en upstream supply chain kunt verbeteren.

Features + functions

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

– Stuur groepsberichten naar handelspartners om ze op 
belangrijke informatie te wijzen die impact kan hebben op 
hun vermogen u van dienst te zijn

– Deel elektronisch kritische documenten met partners
– Bevestig en traceer ontvangst van belangrijke documenten
– Ontvang en bewaar elektronische documenten die uw 

partners hebben doorgestuurd
– Controleer belangrijke communicatie in een centraal, 

algemeen leveranciersportal

SUPPLY CHAIN EXECUTION

– Maak gecentraliseerde inkoopordersbevestiging en 
onderhandelen mogelijk voor alle handelspartners

– Geef leveranciers de mogelijkheid om één producteenheid 
(SKU), samengestelde SKUs te creëren en per leverancier 
‘license plate numbers’ (LPN) voor te verpakken. 

– Zorg dat leveranciers op hun locatie verzendlabels kunnen 
genereren en printen die voldoen aan EAN/UCC128

– Scan vracht-LPN’s en pallets op outboundtrailers
– Standaardiseer en print vereiste verzenddocumenten  

zoals vrachtbrieven
– Automatiseer het creëren van ‘advanced shipping notices’ 

(ASN’s) op LPN-niveau. Deze verhogen efficiëntie van 
downstreamontvangsten en verlagen DC-arbeidskosten

– Automatiseer tijdrovende handmatige inkooporders
– Verzoek om en leg inspecties van derden vast voor online 

kwaliteitsaudits
– Ontdek productdefecten al vroeg in de fulfilmentcyclus, 

vóór aankomst in uw DC’s
– Benut rapport- en gegevensvisualisatie om de effectiviteit 

van de externe supply chain te monitoren
– Initieer chargebacks bij slechte performance of 

kwaliteitsproblemen om te zorgen voor tijdige aflevering  
en compliance

– Automatiseer claims voor non-compliance voorvallen zoals 
bijvoorbeeld late zendingen

– Genereer facturen met de kosten van goederen (COGI’s)  
om supplychainuitvoering en supplychainfinanciën samen  
te brengen

– Faciliteer het bij elkaar zoeken van PO (aankooporder),  
ASN en COGI
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HUB 
MANAGEMENT
Een agile supply chain is essentieel in de huidige 
zakenwereld. Voor sommigen betekent dit betere 
zichtbaarheid en controle over de goederenstroom door 
3PL-sites of goederen die onderweg zijn naar DC’s. Voor 
anderen kan dit strakkere controle over een product zijn dat 
door derden naar winkels wordt gebracht. Bedrijven kunnen 
Manhattan Hub Management gebruiken voor zichtbaarheid 
en controle op de goederenstroom lang voordat de voorraad 
zijn volgende bestemming bereikt. Door faciliteiten die 
verantwoordelijk voor een efficiënte goederenstroom 
zijn digitaal met elkaar te verbinden, verzekert onze 
hubmanagementoplossing dat alle supplychainknooppunten 
meer zijn dan alleen doorvoerlocaties, het zorgt ervoor dat ze 
complexe distributieprocessen aankunnen.

BETERE ZICHTBAARHEID, 
EFFICIËNTERE UITVOERING
Manhattan Hub Management maakt gebruik van moderne 
mobiele technologie die eenvoudig en goedkoop 
warehouseachtige uitvoering in alle knooppunten van 
uw supply chain mogelijk maakt, hoe klein of eenvoudig 
de faciliteit ook is. Met Hub Management kunnen 3PL’s 
zelfs zendingen voor rechtstreekse levering aan winkels 
en eindklanten consolideren en warehouses in zijn geheel 
overslaan. Of de faciliteit een distributiehub, een cross 
dock, een poolpoint, overslag of verzameling/uitsplitsing is, 
Manhattan Hub Management biedt supplychainexecutie en 
-zichtbaarheid in het gehele netwerk. 

Features + functions
– Zorg voor mobiel, op scannen gebaseerd ontvangen per 

LPN, pallet of vracht
– Zorg voor naadloze receive-to-shipmentmogelijkheden die 

crossdocking- en flowthroughactiviteiten stroomlijnen
– Traceer en rapporteer OS&D’s (teveel, tekort en beschadigd)
– Maak op zone gebaseerde taken mogelijk voor het opslaan 

van voorraad
– Maak zone-tot-zonevoorraadallocatie mogelijk
– Voltooi voorraadauditprocessen om de voorraadintegriteit 

te verzekeren
– Houd voorraad vast
– Scan vracht-LPN’s en pallets op outboundtrailers
– Beperk verzendvolumes op basis van downstreamontvangst
– Standaardiseer verzendlabels en vrachtbrieven in de gehele 

supply chain voor nauwkeuriger op scannen gebaseerde 
ontvangsten op alle locaties

– Maak direct-to-store- en direct-to-consumerverzendingen 
mogelijk die transport-, arbeid- en opslagkosten verlagen 
en de orderfulfilmenttijd verkorten

– Bied mobiele ondersteuning voor “tijdelijk buiten dienst 
zijn” van vele 3PL’s en hubs
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APPOINTMENT 
SCHEDULING
Nauwere samenwerking met leveranciers, carriers en 3PL’s is 
cruciaal om de supply chain efficiënter te maken. U kunt met 
Manhattan Appointment Scheduling carriers en leveranciers 
de mogelijkheid geven om zelf afspraken te maken over 
leveringen en ophalen van goederen om vertragingen en 
fouten in tijdrovende handmatige processen te elimineren. 
Beter nog, door de inbound- en outboundafspraken goed 
te coördineren met het verpakkingspersoneel van het 
warehouse, verzendafdelingen en wagenparkoperators kan 
uw team de drie grootste bronnen van distributiekosten, te 
weten arbeid, vracht en voorraad, beter beheersen.

VERBETER PRODUCTIVITEIT 
EN COMPLIANCE
Slecht plannen door een carrier kan tot gevolg hebben dat 
er onvoldoende personeel aanwezig is zodat het laden/
lossen inefficiënt verloopt en er onnodige wachttijden zijn. 
Met Manhattan Appointment Scheduling kunnen carriers en 
leveranciers snel en eenvoudig hun eigen afspraken maken 
voor warehouseleveringen. Hierdoor kan de productiviteit 
stijgen en de werkbelasting evenwichtig worden verdeeld, 
op schema worden gewerkt en de rij- en rusttijdenwet en 
andere overheidsvoorschriften worden nageleefd.

Features + functions
– Verwerk in kortere tijd meer vrachten om vertragingen of 

chargebacks te voorkomen
– Adviseer afspraaktijden op basis van resources, gewenste 

diensten en te vervoeren vrachten 
– Ondersteun door het systeem aanbevolen tijden voor het 

vastleggen van afspraken en toewijzen van docks voor alle 
distributiecentra

– Geef carriers de gelegenheid zich te kunnen houden aan  
de rij- en rusttijdenwet, de Europese arbeidstijdenrichtlijn  
en andere overheidsvoorschriften

– Zelf vrachten inplannen via elektronische 
gegevensuitwisseling (EDI) of een webinterface

– Houd entrepottijden bij, en meet bewaar-, laad- en lostijden
– Automatische berekening van laadtijden uitgaand 

van afleveringsdatums, ordercontent, dockcapaciteit, 
warehousecapaciteit en benodigd personeel

– Mogelijkheden voor een evenwichtige verdeling van 
vrachten over alle ploegen afgestemd op resourcevereisten
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YARD 
MANAGEMENT
Operationele efficiëntie is essentiëler dan ooit met de snelle 
reactie die tegenwoordig vereist is. De mogelijkheden van 
Yard Management bieden een gedetailleerd beeld en op 
taken gebaseerde controle van yardactiviteiten. Door de 
inbound- en outboundgoederenstroom te maximaliseren, 
kan uw team de kosten reduceren en tegelijkertijd aan de 
eisen van klanten voldoen.

GROTERE ZICHTBAARHEID EN CONTROLE
Manhattan Yard Management stelt u in staat om vrachten 
te plannen, uit te voeren, te traceren en controleren op 
basis van belangrijke kenmerken zoals verzendtype, 
vrachtconfiguratie, personeelsbehoefte en dock- en 
warehousecapaciteit.

Features + functions
– Krijg zicht op yardzendingen en de bijbehorende voorraad, 

inclusief yardbeveiliging
– Verbeter controle over het materieel dat op de yard in 

werking is voor maximale efficiëntie
– Regel de aankomst van vrachten om te verzekeren dat 

vrachtwagens bij het juiste laaddock en op de juiste tijd 
worden gelost

– Verlaag transportkosten en verhoog warehouse-efficiëntie
– Identificeer en bespoedig kritieke zendingen of 

out-of-stockgoederen
– Communiceer via mobiele apparaten met yard jockeys
– Maak gebruik van guard check-in en check-out voor het 

beheren van afspraken en yardbewaking, terwijl kritieke 
vrachten worden geïdentificeerd en direct voorrang krijgen
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EVENT 
MANAGEMENT
Ondernemingen staan voortdurend voor de uitdaging om 
zich aan veranderingen op de markt en in de vraag aan te 
passen. Alleen is dat praktisch onmogelijk zonder proactief 
de supplychainoperaties te monitoren, zowel binnen de 
vier muren van uw organisatie als daarbuiten. Inzichtelijk 
monitoren is van essentieel belang om iedereen in het 
warehouse, transport, winkels en procurement te helpen, 
evenals leveranciers en carriers, om realtime op de hoogte 
blijven van de supply chain performance.

PROACTIEF MONITOREN 
VOOR EEN BETERE PERFORMANCE
Manhattan Event Management monitort miljoenen supply 
chain events terwijl ze zich voordoen. Van inkopers tot 
warehouse supervisors en van verkeersmanagers tot 
winkelmedewerkers, iedereen krijgt realtime mededelingen, 
zodat ze zo nodig corrigerende acties kunnen ondernemen om 
de controle op voorraad en omloopsnelheid, schommelingen 
in cyclustijden en warehouseproductiviteit te verbeteren.

Features + functions
– Beheer een configureerbare lijst gebeurtenissen die over  

de gehele levenscyclus van de voorraad wordt getraceerd
– Zorg ervoor dat fulfilmentactiviteiten volgens verwachting 

worden uitgevoerd en dat voorraad op tijd aankomt
– Traceer pickups en leveringen om zeker te zijn dat 

voorraden volgens afspraak worden geleverd
– Verzeker dat orders op de afgesproken tijd worden 

geaccepteerd en waarschuw wanneer leveranciers de 
volledige voorraad niet kunnen fulfillen

– Beslis weloverwogen om voorraad wel of niet te 
bespoedigen door te weten wanneer verstoringen in de 
supply chain vertragingen opleveren voor zendingen

– Pas planningen aan en verminder arbeidskosten op basis 
van meldingen over late zending en levering

– Pas de route van goederen aan wanneer in realtime 
transportproblemen te zien zijn

– Ontvang meer consistente, betrouwbare zendingen op 
basis van de mogelijkheden om vertragingen te beperken, 
dynamische in-transit toewijzing en zichtbaarheid van 
inkomende goederen
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ZICHTBAARHEID
Het is een hele uitdaging voor ondernemingen om grote 
en complexe supplychainoperaties te optimaliseren en 
aan te passen. Een bedrijfsbreed zicht op de wereldwijde 
supply chain is essentieel om de juiste operationele en 
kostenbeslissingen te kunnen nemen. Manhattan biedt één 
enkel wereldwijd beeld van realtime order-, voorraad- en 
verzendinformatie, zowel landelijk als internationaal, in het 
gehele wereldwijde supplychainnetwerk. 

KRACHTIGE ANALYSES  
VOOR REALTIME ORDERS,  
VOORRAAD EN ZENDINGEN
Met behulp van geavanceerde datatoegang en role-based 
privileges, kunnen uw handelspartners, uw klanten en u op elk 
moment veilig zien wat er gaande is in de gehele supply chain.

Ongeacht of u de voorraadpositie moet weten in afgelegen 
warehouses of de status van in-transitzendingen, de 
analysetools van de supply chain bieden u onmiddellijk 
order-, voorraad- en verzendinformatie om logistieke kosten 
te verlagen en carriers en 3PL’s effectiever te beheren.

Features + functions
– Monitor systematisch beperkt houdbare producten en 

reduceer voorraadverlies als gevolg van producten met  
een verlopen houdsbaarheidsdatum

– Verlaag kosten die met spoedbestellingen gepaard gaan
– Verlaag voorraadniveaus en reservevoorraden
– Zorg voor en optimaliseer direct-shippingkanalen
– Verbeter klantenservice
– Breng in kortere tijd nieuwe producten op de markt
– Outsource logistiek effectief
– Verlaag de kosten van goederen die via dropshipping 

worden verkocht
– Automatiseer naleving met de ‘10+2’-douanewetgeving

SAMENWERKEN EN AANPASSEN
Door de voortdurende uitbreiding van fulfilmentmethoden 
en verkoopkanalen zijn ondernemingen meer dan ooit 
afhankelijk van hun wereldwijde handelspartners om de 
omvang van de activiteiten te ondersteunen die nodig zijn 
om te kunnen concurreren. Manhattan Extended Enterprise 
maakt nauwere samenwerking met handelspartners mogelijk 
en zorgt voor een aanpasbare, flexibele supply chain.
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