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“ Dankzij de warehousemanagementoplossing van Manhattan met zijn geavanceerde 
uitvoering, uitgebreide optimaliseringsmogelijkheden en probleemloze integratie 
met ons SAP ERP-systeem hebben we de productiviteit in onze warehouses én de 
efficiency van de supply chain weten te verhogen.”

LAURENT HOUVENAGHEL, DIRECTEUR SUPPLYCHAINPROJECTEN BIJ NORAUTO

UITDAGING
Het bestaande warehousesysteem
van Norauto was duur, inefficiënt en
voldeed niet meer.

OPLOSSING
Manhattan's Warehouse Management-  
en Slotting Optimisation-systemen bieden 
de gewenste functionaliteit en integreren 
moeiteloos met het ERP van Norauto.

RESULTATEN
Norauto vermindert fouten met 75%, 
verbetert productiviteit, optimaliseert 
voorraadniveaus en het pickproces. 

OPERATIONEEL
Hoofdkantoor: Sainghin en Melantois, Frankrijk
Distributiecentra: 5

OPLOSSINGEN
Warehouse Management 
Slotting Optimisation

NORAUTO VERBETERT 
SUPPLYCHAIN- 
PRESTATIES
met Manhattan Associates



VEROUDERD SYSTEEM KAN SNELLE GROEI 
VAN HET AUTOBEDRIJF NIET BIJBENEN
In 1970 werd het eerste Norauto-centrum in Englos, vlakbij Lille, 
geopend. Norauto is inmiddels uitgegroeid tot een van de 
grootste autobedrijven van Europa op het gebied van onderhoud 
en auto-onderdelen. Het bedrijf is momenteel actief in acht landen 
in Europa en Zuid-Amerika. Overnames van Midas, Auto5 en 
Maxauto, en de introductie van het discountmerk Carter Cash, 
hebben de jaaromzet verdubbeld en het aantal vestigingen van 
het bedrijf verdrievoudigd.

Het bedrijf gebruikt drie magazijnen in Frankrijk, één in Spanje  
en één in Polen waarmee de meer dan 350 autovestigingen in  
de belangrijkste markten in West-Europa en Zuid-Amerika  
worden bevoorraad.

Om de groei van het bedrijf te faciliteren en het verouderde 
systeem te vervangen, begon Norauto aan een grootschalig 
herstructureringsproject waarin de operationele processen en 
IT-infrastructuur onder handen werden genomen. Het project 
omvatte de volgende belangrijke doelstellingen:

– De operationele productiviteit verbeteren, vooral op 
logistiek gebied

– Voldoen aan de trackingstandaarden in de automotive sector
– De ordernauwkeurigheid in het fulfilmentproces verhogen 

tot 99,9%
– Een bewezen, betrouwbaar en upgradable supplychain- 

executionsysteem implementeren

DE FUNCTIONALITEIT EN BETROUW-
BAARHEID MAAKT INDRUK OP NORAUTO
De eerste fase van het project richtte zich op de vervanging 
van Norauto's eigen systeem dat gewoon te duur werd in 
onderhoud. Na alle beschikbare oplossingen op de markt 
grondig te hebben bestudeerd, koos Norauto voor de 
warehousemanagementoplossing van Manhattan Associates.

“We waren enorm onder de indruk van de breedte en het bereik 
van de functies, vooral de manier waarop het aan de complexe 
eisen voor onze sector kon worden aangepast. Om precies te 
zijn: we vertrouwden erop dat het de volumes en diversiteit in 
ons productassortiment aankon en tegelijk een oplossing bood 
waarmee we op betrouwbare wijze een complexe combinatie 
van bevoorradings- en distributiekanalen konden onderhouden”, 
aldus Laurent Houvenaghel, directeur supplychainprojecten 
bij Norauto.

MANHATTAN-OPLOSSINGEN WERDEN IN 
ACHT MAANDEN GEÏMPLEMENTEERD
Het Noord-Franse magazijn van 13.000 m2 in Lesquin, in 
Noord-Frankrijk, was als eerste aan de beurt. De warehouse-
managementoplossing werd daar op het IBM-platform 
ingezet. Deze oplossing gaf Norauto de mogelijkheid om de 
goederenstroom binnen de gehele supply chain, vanaf de bron 
tot aan consumptie, te beheren. 

Het warehousemanagementsysteem kon moeiteloos worden 
geïntegreerd met SAP, het ERP-systeem van Norauto, waardoor 
operationele gegevens zoals ontvangen leveranciersorders, 
voltooide pickverzoeken, voorraadniveaus en uitgevoerde orders 
eenvoudig tussen front-end supplychaintoepassingen en back-
officesystemen konden worden uitgewisseld.

Deze oplossing werd aangevuld door de spraakherkennings-  
technologie van Vocollect. Omdat deze technologie al in de  
interface van de warehousemanagementoplossing van Manhattan 
is opgenomen, bood deze specifieke combinatie efficiënties die 
goed op de pickwerkzaamheden van Norauto waren afgestemd.

Norauto heeft de volledige warehousemanagement- 
oplossing van Manhattan in het  
magazijn in Lesquin ingezet en de  
interface met SAP was binnen  
acht maanden gereed.

“ Samen met de spraakherkennings-
software van Vocollect hebben we 
dankzij het nieuwe systeem een 
nauwkeurigheid in ordervoorbereiding 
van 99,9% weten te behalen. Hiermee 
overschrijden we de kwaliteitsniveaus 
die in de automotive sector gelden.”

BETERE PRODUCTIVITEIT EN EFFICIËNTIE
bij Norauto



NORAUTO VERBETERT PRODUCTIVITEIT, 
OPTIMALISEERT HET PICKPROCES
EN VERMINDERT FOUTEN MET 75%
Het nieuwe systeem heeft de fulfilmentactiviteiten van Norauto 
aanzienlijk verbeterd, waardoor de specialist op gebied van 
auto-onderhoud en -onderdelen zijn doelstellingen heeft 
behaald. Samen met de spraakherkenningstechnologie van 
Vocollect zorgde de warehousemanagementoplossing van 
Manhattan voor een aanzienlijke toename in de productiviteit 
van Norauto's distributiefaciliteiten en kon het bedrijf de 
fulfilmentcapaciteit snel opvoeren tot 60.000 orders per 
week. Bovendien nam de oplossing een groot gedeelte van 
de warehouseadministratie uit handen van Norauto, konden 
voorraadniveaus worden geoptimaliseerd, de verwerking van 
inkomende goederen worden gestroomlijnd en het pickproces 
voor ordervoorbereiding worden gerationaliseerd.

De ordervoorbereiding en tracking vertoonden gedurende de 
eerste vier maanden van het project duidelijke verbeteringen. 
Aan het einde van deze periode meldden de 150 winkels die 
door het magazijn in Lesquin worden bediend een vermindering 
van 75% in het aantal gemaakte fouten. Dit betekende  
dat Norauto een nauwkeurigheid in orderfulfilment  
van 99,9% kon neerzetten.
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Vóór de implementatie hield 70% van alle vestigingen 
de inkomende orders zelf bij. Een jaar later houdt slechts 
30% van de vestigingen hun eigen orders bij, waarmee 
wordt aangetoond dat zij meer vertrouwen hebben 
in de ordervoorbereiding en nauwkeurigheid van het 
distributiecentrum en dat de voordelen van het nieuwe systeem 
zich tot ver buiten de vier muren van het warehouse uitstrekken.

Norauto heeft ook de Slotting Optimisation-oplossing 
van Manhattan Associates in het magazijn in Lesquin 
geïmplementeerd. Met deze oplossing kan Norauto de 
snelheid van het distributiecentrum verhogen door de 
beste, meest efficiënte en ergonomisch correcte positie voor 
goederen in het warehouse te bepalen. Norauto heeft de 
warehousemanagementoplossing van Manhattan sindsdien 
ook in de andere distributiecentra geïmplementeerd.

https://www.manh.com/nl-nl

