
UNIFIED PLANNING & OPTIMISATION

INTELLIGENTIE & OPTIMALISATIE:
De snelste, slimste optimalisatie  
die beschikbaar is voor de workflow 
van direct-to-consumer, groothandels 
en winkelreplenishment betekent 
gelijktijdig afhandelen van elk 
ordertype in kortere tijd, met  
grotere nauwkeurigheid en  
hogere serviceniveaus.

INZET VAN MENS & MACHINE:
Order Streaming maakt gebruik van 
geavanceerde machine learning om 
continu te anticiperen en zich aan te 
passen, te leren hoe elke beschikbare 
asset maximaal kan worden gebruikt, 
van robotics en geavanceerde 
material handling tot arbeidskrachten.

ORDER STREAMING VOOR HET 
MODERNE WAREHOUSE

SOLUTION BRIEF

Order Streaming binnen Manhattan Active® 
Warehouse Management (WMS) heeft de grenzen 
tussen wave en waveless geslecht. Omdat nu alles 
responsief is, hoeft u niet langer te kiezen tussen 
wave of waveless afhandelen. Order Streaming 
gebruikt machine learning om orders voor 
groothandels, winkelreplenishment en direct-to-
consumer gelijktijdig en optimaal af te handelen.

WAVE
Wat is de beste manier om efficiëntie in nagenoeg alles te bevorderen? Afhandelen 
in grote bulkhoeveelheden. Dat is de reden waarom de wave historisch gezien de 
primaire tool was voor efficiëntie en doorvoer in het distributiecentrum. Maar de wave 
heeft beperkingen. Het veroorzaakt grote gebruikspieken gevolgd door enorme 
downtime waarbij de volgende wave van werkzaamheden wordt voorbereid, waardoor 
constante benutting een uitdaging kan zijn. Het kan ook lang duren om deze waves 
van werkzaamheden te voltooien, soms wel 6 uur of langer. 

Maar in de afgelopen paar jaar, naarmate de grenzen tussen fysiek en digitaal voor 
consumenten steeds verder vervaagden, heeft het distributiecentrum de impact 
gevoeld van de toegenomen kostendruk en kortere leveringstermijnen.

WAVELESS
Om zich aan te passen aan de impact die versneld afhandelen van de 
omnichannelbelofte op het distributiecentrum kan hebben, hebben supplychainleiders 
voor waveless afhandeling gekozen. ‘Waveless‘ beheert elke order als een aparte 
werktoewijzing in plaats van ze te bundelen. Het zorgt voor een snelle, onmiddellijke 
afwikkeling van losse direct-to-consumer orders. Dat heeft ook nadelen: personeel in 
het distributiecentrum is minder efficiënt, omdat ze meer moeten rondlopen en per 
keer minder artikelen moeten picken.

Supplychainleiders hebben altijd een keuze moeten maken: een wave uitvoeren of 
waveless afhandelen. Het kon niet allebei tegelijkertijd en dat betekent gescheiden 
warehouses, dubbele voorraden en een overschot aan arbeidskrachten.

Nu kan het wel.
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Door Order Streaming-technologie te gebruiken bij machine 
learning biedt Manhattan een warehousemanagementsysteem 
dat dynamisch reageert op de ordervraag, omdat het elke taak 
apart beheert.

Dat betekent dat als er een groot takenpakket wordt ingediend 
Order Streaming de afzonderlijke vraag bundelt en het als een 
traditionele wave verwerkt. Het wijst beschikbare resources toe 
om deze in bulk uit te voeren. Maar als er een verzoek voor een 
individuele direct-to-consumer order binnenkomt, verwerkt Order 
Streaming die taak onmiddellijk los van andere workflows. Order 
Streaming kan zelfs uit efficiëntieoverwegingen direct-to-consumer 
orders met een lagere prioriteit bundelen binnen waves. 

De intelligentie en flexibiliteit van Order Streaming betekent 
dat één enkel warehousemanagementsysteem van Manhattan 
zich dynamisch kan aanpassen om in realtime en gelijktijdig aan 
elke hoeveelheid van elk type workflow tegemoet te komen. 
En daartoe behoort ook ‚Flow-Through‘, Manhattan‘s cross-
dockingcapaciteit voor snelle winkelreplenishment die het 
vrijgeven van werkzaamheden voor taken kan omzeilen.

WORKFLOWVOORDELEN
 – Geautomatiseerde slimme orderactie op verzoek
 – Continue orderprioriteitsbepaling
 – Automatische voorraadtoewijzing
 – Realtime replenishmentberekeningen
 – ‘Overallocatie‘ en restanten gebruiken voor replenishment

Vanaf nu werkt alles in volledige harmonie samen. Geen dubbel 
werk of losse taken meer. U heeft nu de beschikking over een 
gemeenschappelijke voorraadpool, gemeenschappelijke teams en 
gemeenschappelijke automatisering.

GEBRUIKSVOORDELEN
 – Beter gebruik van kapitaal en bescherming van marges
 – Elimineer inefficiënt gebruik van kapitaal, zoals speciale 
automatiseringsfaciliteiten, ‘shipping to yourself‘ en  
overtollige voorraden.

 – Beter gebruik van assets dankzij maximale throughput  
met een minimaal aantal medewerkers

 – Bescherm fulfilmentmarges door inefficiënte of overbodige 
workflow voor de verwerking van meerdere ordertypes  
te verminderen

 – Reduceer dure upgrades van serviceniveaus om tijdig  
leveren te garanderen

En in combinatie met de revolutionaire introductie van de 
warehouse execution system(WES)-mogelijkheden binnen 
Manhattan Active WM, optimaliseert en orkestreert Order 
Streaming gelijktijdig alle voorraden en elk type order met de 
beste combinatie van uw personeel, automatisering en robotics.

Manhattan WMS met Order Streaming betekent dat er niet 
langer hoeft te worden gekozen tussen optimaliseren van de 
workflowprocessen voor groothandels en winkelreplenishment of 
direct-to-consumer. Het betekent dat er geen speciale faciliteiten 
meer hoeven te worden gebouwd voor direct-to-consumer of 
dubbele voorraden ergens in een hoekje van het warehouse apart 
hoeven worden gezet. Het betekent een betere doorstroom en 
inzet van uw bestaande resources.

Met Manhattan Associates krijgt u het allemaal.

Meer informatie
Voor meer informatie over Manhattan Order Streaming 
neemt u contact op met Manhattan Associates of kijk op 
manh.nl/order-streaming
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