
 CASESTUDY KLANT

“ Onze samenwerking met Manhattan gaf ons de mogelijkheid over te 
stappen op een veel efficiënter, duurzaam, holistisch transportmodel en dat 
stelde ons in staat om in onze hele supply chain efficiënter te zijn.” 
ANN-MARIE DAUGHERTY, VICEPRESIDENT LOGISTIEK, GIANT EAGLE

UITDAGING
Fragmentatie in transporttechnologieën 
met drie niet-verbonden systemen, 
leidde tot chaos in de transportstrategie. 
Verschillende aflevertijden voor 
meer dan 460 winkels resulteerde in 
gedecentraliseerde routing, continue 
druk op leveringen, inefficiëntie en 
verspilde kilometers. 

OPLOSSING
Giant Eagle, Inc. consolideerde 
hun technologieplatforms tot één 
enkele oplossing: Manhattan TMS. 
Door inbound en outbound orders 
te optimaliseren, kon het bedrijf niet 
alleen laadruimte maximaliseren en 
niet-benutte kilometers minimaliseren, 
maar met deze ene applicatie ook 
serviceniveaus verhogen. 

VOORTGANG & RESULTATEN
Giant Eagle kon met de geoptimaliseerde 
afleveringsschema’s van Manhattan TMS 
niet-benutte kilometers met 8% en het totale 
aantal kilometers met 7,7% reduceren, de 
benutting van laadruimte met 7% verbeteren 
en de beschikbare capaciteit vullen met 
backhauls wat voor vollere vrachtwagens en 
lagere inboundkosten zorgde.
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GIANT EAGLE EN MANHATTAN TMS

EEN NIEUW TMS CREËERT 
EEN BETER MODEL 
Manhattan TMS leverde vier cruciale voordelen: maximale 
benutting van laadruimte, reductie van het totaal aantal 
kilometers door optimalisatie van route-efficiëntie, reductie van 
kosten op backhauls en minimalisatie van onbenutte kilometers.  

Met de implementatie van Manhattan TMS en Procurement 
consolideerde Giant Eagle drie afzonderlijke systemen op 
één enkel platform met als resultaat cleanere integraties met 
Manhattan WMS. In combinatie met veranderingen in de 
organisatiestructuur en processen heeft Manhattan TMS het 
Giant Eagle mogelijk gemaakt om te focussen op benutting van 
laadruimte en routing met als resultaat een reductie in het aantal 
afgelegde kilometers. Vanuit een inboundperspectief gezien 
verbeterde de aansluiting van procurement op TMS het proces 
van evalueren van carriertarieven en deze te laden in het systeem.

Giant Eagle gebruikt statische routing dynamisch. Ze gebruiken 
statische routing als basis en routeert extra volume dynamisch 
om de meest geoptimaliseerde routes te bouwen. Dit concept 
heeft ervoor gezorgd dat routes efficiënt zijn, chauffeurs volledig 
worden ingezet en leveringen op arbeid zijn afgestemd. Met 
behulp van de optimalisatie-engine van Manhattan TMS stelde 
Giant Eagle nieuwe routes samen waar zowel dagelijkse leveringen 
als leveringen om de dag mogelijk waren. De mogelijkheid om 
dynamisch te zijn, zorgde ervoor dat de supermarktketen naar 
leveringen aan supermarkten als batches kon kijken die apart van 
transmissieschema’s konden worden geleverd. 

Ook kon Giant Eagle met TMS-gegevens onderzoeken welke 
supermarkten personeel aan het inplannen waren en dat 
afstemmen op leveringstijden. In de loop van de tijd leverde 
dit, naast een reductie in het totale aantal kilometers, een 
reductie van niet-benutte kilometers op. De implementatie van 
TMS-technologie leidde tot een verdere reductie van 8% aan 
onbenutte kilometers. 

Giant Eagle is aan het bekijken of de implementatie van 
Manhattan Yard met realtime zichtbaarheid van vrachtwagens 
en yard jockey management bij hun distributiecentra een nog 
grotere efficiëntie zal opleveren. 

Kortom, hoe meer de tijd verstrijkt, des te meer voordeel 
Manhattan TMS oplevert voor Giant Eagle.
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COMPLEXITEIT CREËERT INEFFICIËNTIE 
Giant Eagle, Inc. staat in de top 40 van de categorie grootste 
particuliere bedrijven van Forbes magazine en is één van de grootste 
retailers en distributeurs van voedingsmiddelen met een jaaromzet 
van ongeveer $8,9 miljard. Giant Eagle werd in 1931 opgericht en is 
uitgegroeid tot de grootste supermarktretailer in de regio, het bedrijf 
exploiteert meer dan 460 winkels in West-Pennylvania, Ohio, het 
noorden van West-Virginia, Maryland en Indiana. 

Vanuit supplychainperspectief exploiteert Giant Eagle zes 
distributiecentra van waaruit voedingsmiddelen, zuivel, 
diepvriesproducten, verswaren en uishoudelijke producten naar 
supermarkten worden verzonden. Het bedrijf regelt momenteel 
ongeveer 36% van zijn inboundvrachten naar de distributiecentra. 
Het outboundtransportnetwerk is zeer complex en bestaat uit het 
wagenpark van Giant Eagle met 340 chauffeurs die jaarlijks meer 
dan 25 miljoen kilometer afleggen. 

Vóór 2015 werden afleveringsschema’s voor winkels bepaald 
op basis van volumedrempels. Dit zorgde voor inconsistentie 
in dagelijkse aanvoer en wisselende aflevertijden aan de 
supermarkten. Daarnaast leverde Giant Eagle rechtstreeks vanuit 
elke distributiecentrum met als resultaat vele extra kilometers en 
meerdere afleveringen op een dag bij een bepaalde supermarkt. 
Volumeverschillen van soms wel 20% in distributiecentra zorgden 
voor overuren bij chauffeurs en late leveringen.

Ook gebruikte Giant Eagle drie verschillende opzichzelfstaande 
systemen, niet alleen om inboundverkeer te plannen, maar 
ook voor het verwerken en de routing van outboundorders, die 
allemaal interfaces, onderhoud en upgrades vereisten om ze 
up-and-running te houden. Het was duidelijk dat er iets moest 
veranderen.

Giant Eagle bracht stapsgewijs veranderingen aan, niet alleen in 
leveringsfrequentie maar ook in transmissietijden om levertijden 
aan supermarkten te reduceren. Deze veranderingen zorgden 
voor een gelijkmatige werkstroom in de gehele supply chain en 

verbeterde voorraden in supermarkten. Giant Eagle bracht 
met Manhattan TMS ook twee andere belangrijke 

veranderingen aan die de effectiviteit van de 
supply chain verbeterde en kosten verder 
verlaagden. Ten eerste stapten ze over 
op gecentraliseerde routing, waardoor ze 
de benutting van laadruimte en routes 
optimaliseerden. Ten tweede maakten ze 
voor leveringen aan supermarketen gebruik 
van crossdocking om producten  in minder 
vrachtwagens te consolideren. Deze tactiek 
bood meer mogelijkheden om chauffeurs 
op elke locatie in te zetten om vracht te 

vervoeren van elk distributiecentrum in het netwerk, met als 
resultaat een reductie van 8% aan niet-benutte kilometers.


