
ORDER STREAMING
Geïntegreerde fulfilment planning & optimalisatie

Een slimme benadering om order fulfilment in het warehouse te optimaliseren met 
machine learning die efficiëntie, productiviteit en rendabiliteit maximaliseert, terwijl  
het tegelijkertijd de retail, groothandel en directe vraag verwerkt.
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HET NIEUWE NORMAAL
Het uitvoeren van omnichannel fulfilment betekent het leveren 
van producten en diensten aan klanten waar, wanneer en hoe die 
klanten dat willen. De verstorende impact die digitale commerce 
heeft gehad op distributie is niets minder dan revolutionair 
geweest. In de laatste 10 jaar werden er meer en frequenter eisen 
gesteld aan de supply chain dan in de hele eeuw ervoor, bijna 
allemaal vanuit één en dezelfde hoek — de moderne consument. 
En de versnelling van die eisen lijkt niet te vertragen. E-commerce 
groeit drie tot vier keer zo hard als de traditionele commerce en 
dat veroorzaakt een aanzienlijke stijging in kleine, business-to-
consumer (B2C)-orders en de bijbehorende pakketverzendingen. 
Hoewel het vaak wordt gezien als een ‘retail’fenomeen, wordt 
eigenlijk bijna elke sector erdoor beïnvloed. Hoewel e-commerce 
voor een stijging in kleinere consumer-direct orders zorgt, blijven 
moderne distributiecentra (DC’s) tegelijkertijd ook vaak te maken 
hebben met grote business-to-business (B2B)-orders.

Warehouse flows waren van oudsher ontworpen voor fulfilment 
vanuit één kanaal, bestaande uit verzendingen van grote 
hoeveelheden. En zo ontstond de ‘wave’ — de meest optimale 
manier om grote bulkorders met een ruime levertijd uit te 
voeren. Met de groei van digitale commerce zien vele merken, 
leveranciers en zelfs producenten zich voor de taak gesteld dat zij 
steeds grotere aantallen kleine verzendingen rechtstreeks naar de 
consument moeten verzenden. Om met die trend mee te kunnen 
gaan, hebben veel providers van distributieoplossingen bestaande 
processen aangepast in een poging om kleinere verzendingen, 
volgens afspraak, in veel kortere tijd te kunnen leveren. Het 
kwam erop neer dat er met de traditionele wavemethode werd 
gewerkt om werk vrij te geven en processen te versnellen om zo 
meer ‘waves’ te creëren die in kortere tijd hun cyclus doorliepen. 
Deze ‘waveless’ benadering betekende dat fulfilmentcycli korter 
werden om er zo voor te zorgen dat kleine pakketten snel konden 
worden verzonden, al ging dit wel ten koste van de efficiëntie in 
bulkorderfulfilment. Daarom hebben vele organisaties voor de 
afhandeling van BC2-orders en B2B-orders geheel afzonderlijke 
faciliteiten gecreëerd, wat tot dubbele voorraden en resources leidt 
en een aanzienlijke kapitaalinvestering vereist.

Bij Manhattan beseften we dat de poging om de status quo te 
handhaven in het licht van omnichannel commerce inefficiënt was 
en vaak tot de duurste oplossingen en teleurgestelde klanten 
leidde. Om de doorvoer, rendabiliteit en klantentevredenheid 
te verbeteren met optimaal gebruik van warehouseruimte, 
voorraden, arbeid en automatisering, moesten we verder kijken 
dan de beperkingen van de traditionele verwerking. We hebben 
de ketenen van de legacy workflowbeperkingen afgeschud en iets 
nieuws gecreëerd.

Maar om op een nieuw niveau optimalisatie te leveren, zijn realtime 
inputs van alle aspecten van het distributiecentrum nodig, van 
traditionele automatisering en robots tot de apparaten die het 
personeel bij zich heeft. Het probleem is dat de verschillende 
typen automatisering en apparaten niet vanzelfsprekend met 
elkaar communiceren. Ze (her)kennen elkaar niet, laat staan het 
ondersteunende personeel. Daarom hebben we een warehouse 
execution system (WES) in het Manhattan Active® Warehouse 
Management gebouwd. Het is van de grond af ontworpen om 
met elk type automatisering, robotics of IoT-apparaten samen te 
werken. Het maakt niet uit welk type u heeft of hoeveel u ervan 
gebruikt. En alleen Manhattan Active WM heeft het.
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WELKOM BIJ ORDER STREAMING
Order Streaming-technologie binnen Manhattan Active WM 
benadert orkestratielogica anders. Het zorgt voor constante realtime 
afstemming tussen uit te voeren orders en de beschikbare voorraad, 
terwijl het de inzet van arbeidskrachten en de beschikbaarheid 
van apparatuur synchroniseert. Manhattan Active WM is de eerste 
en enige datagestuurde warehousemanagementoplossing die 
weet hoe het in realtime orkestratielogica leert en zich aanpast om 
optimaal gebruik van assets te maken.

Order Streaming wordt aangestuurd door verschillende adaptieve 
planning- en taakuitvoeringsengines. Deze maken gebruik van een 
set native optimalisatie algoritmen en machinelearningtechnieken 
om op basis van de actuele en verwachte situatie in het 
distributiecentrum te leren en ze bij te stellen. Traditionele ‘push’ 
workflowsystemen zijn uitsluitend op vaste, regelgestuurde 
paradigma’s gebaseerd die nooit voor moderne commerce waren 
ontworpen, omdat ze moeilijk te configureren zijn en niet kunnen 
reageren op de dynamische veranderingen in fulfilmentprioriteiten.

Manhattan Active WM met Order Streaming-technologie kan 
daarentegen wel continu het uitvoeringsplan evalueren en bijstellen, 
waardoor onmiddellijk gereageerd kan worden op pull signalen 
bij beschikbaarheid van resources. Geavanceerde modellering en 
optimalisatiealgoritmen werken samen om meerdere doelen voor 
minimale kosten en maximale serviceniveaus te analyseren door 
tegelijkertijd over het volgende te beslissen:

1. Welke orders te selecteren voor afhandeling gebaseerd op 
orderprioriteit en cut-offtijd, voorraadbeschikbaarheid en de 
verwachte resourcecapaciteit.

2. Welke taken het meest efficiënt zijn om routes op de werkvloer 
te minimaliseren en pickdichtheid te maximaliseren.

3. Welke taken voor uitvoering moeten worden vrijgegeven om te 
zorgen voor arbeidsefficiëntie en werkverdeling.

UITVOERINGSGERICHTE PLANNING
Order Streaming monitort elk aspect van het warehouse in realtime. 
Als medewerkers en machines het vrijgegeven werk beginnen uit te 
voeren, worden data verzonden naar de engine die de werkplanning 
verzorgt, zodat het inzicht krijgt in de uitvoeringssnelheid en 
de resterende capaciteit in het systeem. Voor een nauwkeurige 
meting van de resterende capaciteit zijn verschillende gegevens 
nodig: Ten eerste gegevens over de fysieke beschikbaarheid van 
resources, zoals het aantal medewerkers, open sorteerbanden en 
putwallvakken. Ten tweede een voorspelling van hoe lang het zou 
moeten duren om het lopende werk te voltooien dat als een reeks 
taken is gepland. Als het gaat om hoe lang een medewerker of 
MHE over een bepaalde taak zou moeten doen, worden binnen een 
traditionele WMS bepaalde arbeidsstandaarden gebruikt.

 Manhattan Active Labour Management kan standaarden gebruiken 
om precies te weten hoe lang een taak zou moeten duren op 
basis van de af te leggen afstand, waar een artikel is geplaatst 
op een schap en de omvang en vorm van het te picken artikel. 
Deze worden voor elk warehouse en alle operationele voorkeuren 
specifiek gedefinieerd, en zijn, indien goed toegepast, uiterst 
nauwkeurig. Gepersonaliseerde arbeidsstandaarden implementeren 
kan echter zeer tijdrovend en duur zijn, daarom bevatten ze vaak 
niet alle puzzelstukjes die nodig zijn om taken uit te voeren die 
gebruikmaken van MHE (material handling equipment). Bovendien 
vertellen deze standaarden over hoe lang het idealiter zou moeten 
duren om afzonderlijke taken af te handelen, niet hoe lang het op 
enig moment werkelijk heeft geduurd.

Om het gebrek aan normen of onvolledige normen te boven te 
komen, gebruikt Manhattan machine learning om inschattingen over 
deze ‘taaktijden’ te maken. Als medewerkers, of machines, taken 
uitvoeren, legt het systeem elke actie vast en leert het patronen 
te organiseren en te voorspellen die bijdragen aan variaties in 
taakuitvoering. In de loop van de tijd begrijpt het systeem hoe 
lang een bepaalde taak meestal duurt op basis van de werkelijke, 
gecombineerde resultaten van artikelkenmerken, het aantal stops 
voor de taak, de afgelegde afstand, locatieinformatie, de dag van de 
week en het uur van de dag. Kortom, de oplossing is slim genoeg 
om zich aan te passen als er geen nauwkeurige arbeidsstandaarden 
beschikbaar zijn om een optimale workflow te verzekeren.

ADAPTIEVE WERKPLANNING  
MET OPTIMALISATIE
De engine die de adaptieve werkplanning verzorgt binnen Order 
Streaming heeft het vermogen om de juiste hoeveelheid werk in 
het juiste tempo voor uitvoering vrij te geven, zodat specifieke 
fulfilmentbeslissingen selectief uitgesteld kunnen worden om te 
profiteren van uitvoeringsevaluatie of wijzigingen in de orderpool 
omdat nieuwe orders binnenkomen. Door deze flexibiliteit kunnen 
nog niet uitgevoerde orders worden geëvalueerd en een andere 
prioriteit toegewezen krijgen tot het tijd is om de order vrij te 
geven. Het resultaat is de gewenste uitkomst van een continue 
stroom werk naar de werkvloer.
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Om maximale inzet te behalen, gebruikt Order Streaming MIP 
(Mixed Integer Programming) dezelfde optimalisatie die op grote 
schaal wordt gebruikt in productieplanningssystemen, om te 
beslissen welke orders nu klaar zijn voor tasking en welke taken 
voor uitvoering vrijgegeven kunnen worden tijdens continue cycli 
van heroptimalisering. Dankzij deze modelleringscapaciteit is Order 
Streaming in staat om orders op de meeste effectieve manier uit te 
voeren, waarbij rekening wordt gehouden met maximale prioriteit en 
verwerkingssnelheid, kijkend naar voorraad en de beperkingen van 
de resourcecapaciteit en downstream impact.

Het proces waarin een Order Streaming-taak wordt gemaakt, 
maakt gebruik van propriëtaire learninglogica op basis van ALNS 
(Adaptive Large Neigborhood Search) om orders te combineren tot 
een aaneenschakeling van zeer efficiënte taken. Deze benadering 
van optimale pickroutes minimaliseert niet alleen afgelegde 
afstanden, maar maximaliseert tevens pickdichtheid door orders 
slim te groeperen op basis van hun prioriteit, pickapparatuur en de 
vervoerscapaciteit. Order Streaming maakt gebruik van een robuust 
afstandberekeningskader binnen de functie warehousetoewijzing 
van Manhattan Active WM dat rekening houdt met details zoals de 
rijrichting in gangen en apparatuurbeperkingen.

Nadat bepaalde taken zijn geselecteerd om te worden uitgevoerd, 
krijgt het systeem precies de juiste hoeveelheid werk toebedeeld 
waarin vraag, aanbod en resources geheel op elkaar afgestemd 
zijn. Door de optimale reeks taken vrij te geven, orkestreert en 
verdeelt Order Streaming de flow gelijkmatig over elk gedefinieerd 
aantal werkgebieden, synchroniseert de gelijktijdige uitvoering van 
replenishments, pick- en packactiviteiten, elimineert knelpunten 
en reduceert handmatige ingrepen zoals ad hoc verzoeken voor 
replenishment en veelvuldige personeelsoverplaatsingen naar 
andere zones. 

Tegelijkertijd initieert Order Streaming de planningscyclus opnieuw, 
werkt order- en relevante replenishmentprioriteiten bij en verwijdert 
alle achterhaalde taken op basis van realtime updates. Zo kunnen er, 
gezien de prioriteit van de taak en de beschikbare capaciteit in het 
systeem, van de bijvoorbeeld 500 potentiële taken waaraan gewerkt 
kan worden, maar 50 aan de werkvloer worden doorgegeven. De 
overige 450 orders blijven in een status staan waarin ze continu 
opnieuw worden ingepland. Alle binnenkomende nieuwe orders 
of wijzigingen in de uitvoeringsstatus of performance worden 
meegenomen in de recursieve planningscyclus, wat in een continu 
proces van adaptieve werkplanning resulteert. 

SLIMME TAAKUITVOERING
Ook maakt Order Streaming dynamisch creëren en wijzigen van 
pickroutes tussendoor mogelijk in reactie op spontane beslissingen 
van pickers om meerdere pick totes in een pickwagen te plaatsen 
om meerdere taken tegelijk uit te voeren. Order Streaming 
elimineert de noodzaak om pickers af te remmen om wijzigingen in 
de planning op te vangen en gebruikt in plaats daarvan schaalbare 
machine learning met de flexibiliteit om te reageren op redelijke ad 
hocbeslissingen die medewerkers nemen. Order Streaming leert 
gebruik te maken van de vindingrijkheid van medewerkers.

BEHEERSING EN CONTROLE
Order Streaming bedenkt welke workflow er binnen de DC kan zijn 
en daarom moet er een nieuwe manier komen om de workflow te 
monitoren en te managen. En zoals bij Order Streaming hebben ook 
wij de beperkingen van het verleden achter ons moeten laten.

Unified Distribution Control (UDC) binnen Manhattan Active 
WM is een intuïtieve interface met bruikbare datavisualisatie die 
supervisors alle warehouseprocessen laat zien, zodat ze diagnoses 
kunnen stellen en er vanaf elke locatie naar kunnen handelen. De 
responsieve ervaring is hetzelfde op zowel desktop- als mobiele 
apparaten en dat betekent geen IT-integratie, geen beperkingen in 
functionaliteit en geen leercurve voor supervisors.

SAMENWERKEN MET 
MANHATTAN ASSOCIATES
Alleen Manhattan Active WM met Order Streaming-technologie 
overstijgt de beperkingen uit het verleden door geavanceerde 
wetenschap en realtime gegevens te gebruiken om de continue 
optimalisatie van de planning-tijdens-uitvoering workflow uit te 
voeren die tegenwoordig vereist is. Order Streaming-technologie 
van Manhattan Associates is de meest geavanceerde benadering 
van fulfilmentoptimalisatie ooit gecreëerd.

Manhattan Associates is gefocust op het succes van hun klanten. 
We werken al 30 jaar samen met enkele van de meest complexe 
distributieoperaties in de wereld en dat heeft ons het inzicht en de 
kennis opgeleverd om de kunst van fulfilment meester te worden.

We zijn er trots op dat wij schijnbaar onoplosbare problemen voor 
onze klanten kunnen oplossen, hun grootste hindernissen kunnen 
wegnemen en hen helpen om hun klanten uitzonderlijke ervaringen 
te bieden. Neem contact op met Manhattan Associates om te 
ontdekken waarom onze oplossingen de kern vormen van fulfilment 
bij de meest iconische merken in de wereld.

Meer informatie op manh.nl/order-streaming

https://www.manh.com/nl-nl/producten/order-streaming

