
Consumenten houden van de waardepropositie van winkelfulfilment. 
De flexibiliteit en snelheid van winkelfulfilment zorgen voor een 
aanzienlijke groei in aanbod, zoals online kopen en ophalen in de 
winkel. Deze groei brengt een uitdaging voor de winkeloperatie 
met zich mee: voldoen aan klantverwachtingen en tegelijkertijd op 
rendabele wijze stijgende ordervolumes beheren.

“Tegenwoordig 
verwachten klanten dat 
producten altijd en op 
elke locatie voor hen 
beschikbaar zijn. En omdat 
toonaangevende retailers 
deze beschikbaarheid 
naadloos kunnen 
leveren, leidt alles wat dit 
niveau niet haalt geheid 
tot teleurstelling”
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FAST, FREE AND FURIOUS
Digitaal bewuste consumenten gebruiken steeds vaker een mix van digitaal en fysiek 
shoppen. Ze willen graag winkelen wanneer ze maar willen, met snelle en gratis 
levering en eenvoudige retouren. Uit een recente enquête door BRP Consulting, 
in opdracht van Manhattan Associates, bleek dat 71% van de consumenten in 
de leeftijdsklasse 18 tot 37 liever voor een retailer kiest die levering of ophalen 
op dezelfde dag biedt. Deze verandering in consumentvoorkeuren zorgde voor 
een explosieve toename in het gebruik van winkelfulfilmentmogelijkheden, zoals 
online kopen, ophalen in de winkel, curbside pick-up, ship-from-store, levering 
op dezelfde dag en meer. Alleen al het ophalen van online aankopen in de winkel 
(BOPIS) is in de periode van 1 november tot en met 19 december 2018 in de VS 
met 47% toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor.1

Behalve dat retailers zich zo van de concurrentie onderscheiden – 55% van 
de consumenten stapt over op een concurrerende retailer/merk als ze sneller 
leveren – winkelfulfilment biedt ook een ander aantrekkelijk voordeel. Capgemini 
ontdekte dat voor levering op dezelfde dag de kosten voor last-mile leveringen 
vanuit de winkel 16% lager zijn dan levering vanuit een distributiecentrum.2

Retailers hebben een uitstekende mogelijkheid om hun winkel als fulfilmentpunt 
te gebruiken, vooral waar snelheid een vereiste is. Wel is er een grote uitdaging 
om hiervan te profiteren – winkels zijn nooit ingericht om als minidistributiecentra 
te dienen. Winkels zijn rommeliger, in tegenstelling tot het zeer georganiseerde 
karakter van traditionele distributiecentra. Er is altijd veel beweging: artikelen 
worden uitgepakt en apart uitgestald, mogelijk komen wel honderden mensen 
met items in aanraking die ze ongehinderd op een andere plek kunnen leggen 
(of weghalen). En bovendien zijn winkelmedewerkers niet aangenomen om als 
professionele order pickers te werken. Ze hebben ander werk te doen, zoals klanten 
helpen. Kort gezegd, de winkel is niet de ideale omgeving om de ‘fast and furious’-
omgeving van order fulfilment te beheersen. Maar er zijn oplossingen om deze 
uitdaging te overwinnen en retailers te helpen de zakelijke kans van winkelfulfilment  
zo goed mogelijk te benutten.

STORE INVENTORY EN FULFILMENT:
ESSENTIËLE INGREDIËNTEN VOOR SUCCES 
Voorraadbeheer- en orderfulfilmentactiviteiten, zoals ontvangst, picken, 
verpakken, verzenden en klaarleggen, worden doorgaans door het warehouse 
uitgevoerd. Tegenwoordig worden veel van deze activiteiten ook in de 
winkel uitgevoerd, waar de nieuwe verantwoordelijkheden winkelteams 
kunnen overstelpen. Het is al moeilijk genoeg om productdeskundige of 
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klantenservicemedewerker te zijn. Maar vraag nu aan een 
winkelmedewerker om ook nog eens deskundige te zijn in 
voorraadbeheer of order picken, dan kunnen de problemen zich 
snel ophopen. Wanneer winkelmedewerkers overstelpt raken, 
kunnen serviceniveaus achteruitgaan en de beloften aan de klant 
niet worden nagekomen, zoals de belofte dat een artikel op een 
bepaalde tijd kan worden opgehaald.

“Het spreekt vanzelf dat als consumenten iets bestellen, ze dit 
ook verwachten te ontvangen”, aldus het rapport van Deloitte. 
“Dat is eigenlijk de kern van retail. Maar tegenwoordig verwachten 
consumenten dat producten altijd en op elke locatie voor 
hen beschikbaar zijn. En omdat toonaangevende retailers deze 
beschikbaarheid naadloos kunnen leveren, leidt alles wat dit 
niveau niet haalt geheid tot teleurstelling.”3

Iedereen is bang voor teleurstelling. Vooral als winkelmede- 
werkers niet de juiste begeleiding krijgen om hun nieuwe 
voorraadbeheer- en winkelfulfilmenttaken te managen. De 
omnichannelklantenervaring wordt steeds complexer, en om de 
door retailers gemaakte beloften na te kunnen komen, hebben 
winkelmedewerkers hulpmiddelen nodig waarmee ze hun nieuwe 
rollen goed kunnen uitoefenen. Met Manhattan Store Inventory 
Management en Fulfilment (SIF) is dat precies wat ze krijgen.

Manhattan begeleidt winkelmedewerkers stapsgewijs door alle 
processen en taken van voorraad- en fulfilmentbeheer in de 
winkel. Met volledige beheersing en controle van voorraad en 
fulfilment vanaf één responsieve interface binnen handbereik 
op hun mobiele apparaat, hebben winkelmedewerkers de 
benodigde informatie en middelen om de toenemende eisen 
van winkelfulfilment op deskundige wijze te beheersen.

Een nauwkeurigere winkelvoorraad - dat is de basis van een 
omnichannelaanbod dat voor tevreden klanten zorgt. Met 
mobiele opties voor ontvangst en voorraadbeheer die speciaal 
voor winkelmedewerkers zijn ontworpen, verbetert Manhattan de 
efficiëntie en nauwkeurigheid hoe medewerkers met activiteiten 
omgaan, van winkelreplenishment en site-to-store orders tot 
pullbacks en transfers, hetzij per lading, doos of individueel artikel.

En Manhattan Store Inventory is geschikt voor het gebruik van 
RFID-data, die continu en automatisch updates geven over de 
beschikbaarheid en locatie van winkelvoorraad.

Door Store Inventory Management te optimaliseren, verbetert 
Manhattan niet alleen de nauwkeurigheid van winkelvoorraden, 
maar ook de nauwkeurigheid van de algehele voorraad. En dat 
verbetert de verkoop, vermindert out-of-stockrisicos en stappen 
voor winkelreplenishment.

Voorraadnauwkeurigheid is bedrijfskritisch, op de voet gevolgd 
door winkelfulfilmentactiviteiten zo precies en efficiënt mogelijk 
voor het winkelpersoneel te maken om te zorgen dat ze de 
klantbeloften kunnen nakomen. 

Manhattan Store Fulfilment biedt stapsgewijze controle over het 
end-to-end winkelfulfilmentproces. Order picken kan worden 

geoptimaliseerd op basis van winkeloperaties, -processen en 
-inrichting met order-, batch- en geavanceerde strategieën. 
De mobiele applicatie Manhattan Store Fulfilment begeleidt 
medewerkers door alle orderpickstappen, waardoor processen 
op papier niet nodig zijn. De applicatie helpt medewerkers ook 
om artikelen klaar te leggen voor pick-ups, orders te zoeken, 
klantverificatie te verzorgen en handtekeningen vast te leggen als 
bewijs van aflevering.

Met behulp van RFID-data optimaliseert Manhattan Store 
Fulfilment het pickproces door medewerkers naar de locatie te 
leiden waar de artikelen moeten worden gepickt.

DE MOGELIJKHEDEN OMVATTEN: 
–  Bekijk voorraad ingedeeld in voorradig, verkoopbaar, in 

afwachting van controle en beschadigd.
– Ontvang merchandise in de winkel per artikel, pakket, doos of 

vracht met ondersteuning voor audits op pakketniveau.
– Beheer replenishment van winkelvoorraad, site-to-store orders, 

pullbacks, transfers van ladingen, dozen of enkele artikelen.
– Optimaliseer picken op basis van winkeloperaties, -processen 

en -inrichting met order-, batch- en geavanceerde strategieën.
– Bespoedig order picking met behulp van productafbeeldingen, 

gedetailleerde productomschrijvingen en RFID-enabled 
artikellocaties.

– Minder fouten door gepickte artikelen te scannen en onmiddellijk 
te controleren of het juiste artikel is gepickt en verzonden.

– Maak ontvangst, klaarleggen en pick-up van ship-to-store 
orders mogelijk.

– Beheer pick-ups door klanten met klaarleggen, zoeken, 
controleren en handtekening vastleggen.

– Klaarleggen, verpakken, verzenden en traceren van pakketten.
– Reduceer training- en inwerktijd van medewerkers dankzij 

intuïtieve, stapsgewijze flows, visuele voortgangsindicatoren  
en vervolgstappen.

– Betere zichtbaarheid van werkbelasting in de winkel met 
pushmeldingen en realtime winkelfulfilmentdashboard. 

Manhattan Store Inventory en Fulfilment, onderdeel van de 
Manhattan Active® Omni-suite, kan als zelfstandige applicatie of met 
Manhattan Point of Sale worden ingezet zodat winkelmedewerkers 
dezelfde gebruikersinterface voor alle winkelfuncties, waaronder 
afrekenen, clienteling en klantenservice, kunnen gebruiken. 

Voor meer informatie
Maak gebruik van uw winkelvoorraad voor omnichannelverkopen 
en breng uw klantervaringen naar een hoger niveau met Manhattan 
Store Inventory en Fulfilment. Bel ons voor meer informatie:  
+31 (0)30 214 3000
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