
CASE STUDY KLANT

“ Sinds we de oplossing van Manhattan Associates hebben geïmplementeerd,  
hebben we een grote toename in output gesignaleerd. We kunnen nu sneller  
en veel meer artikelen verhandelen en omdat de oplossing zo schaalbaar is kunnen 
we goed op toekomstige groei inspelen.”
RON READ, VICEPRESIDENT OPERATIONS, PEARL CORPORATION, VS

UITDAGING
Implementeren van een 
warehousemanagement-
oplossing om de wereldwijde 
groei bij te houden.

OPLOSSING
Manhattan SCALE zoals aanbevolen 
door een zakelijke klant van Pearl:  
Guitar Center, Inc.

VOORTGANG & RESULTATEN
Volumes stegen met 22% zonder extra personeel, 
ordernauwkeurigheid is verbeterd, doelstellingen 
voor orderverzending zijn behaald, minder tijd 
besteed aan het trainen van personeel.

OPERATIONEEL
Hoofdkantoor: Nashville, TN, VS
Distributiecentra: 3 in Noord-Amerika,
1 in Europa, 1 in Azië

MANHATTAN-OPLOSSING
Manhattan SCALE™

PEARL DRUMS VOERT
WERELDWIJD HET 
RITME OP
met een geautomatiseerde,
schaalbare warehouse-oplossing



MANHATTAN SCALE ZET DE TOON VOOR 
CONTINUE WERELDWIJDE GROEI
Pearl is een van de grootste fabrikanten van drums en 
andere percussie-instrumenten. De producten van het bedrijf 
variëren van koebellen tot complete double bass rock-'n-roll 
drumstellen en worden overal ter wereld gebruikt, zowel door 
muziekstudenten als professionele musici. Je ziet het duidelijk 
herkenbare Pearl-logo overal ter wereld in optochten, op het 
podium bij feesten, concerten en op tv.

Pearl is enorm gegroeid sinds het in de jaren 40 in Japan 
werd opgericht als producent van muziekstandaarden. 
Het bedrijf heeft een sterke positie weten te verwerven 
in de sector voor slagwerkinstrumenten door consequent 
toonaangevende producten te ontwikkelen van hoge 
kwaliteit. Pearl heeft altijd voorop gelopen door de 
allernieuwste productie-apparatuur in zijn processen op te 
nemen en te investeren in een wereldwijd, consumentgericht 
verkoop- en servicenetwerk.

Dankzij de succesvolle productontwikkeling en het vermogen 
van Pearl om klanten uit de hele wereld aan zich te binden, 
distribueert het bedrijf zijn producten tegenwoordig in meer 
dan 60 landen, geleverd vanuit talrijke distributiepunten 
verspreid over drie werelddelen. Tot voor kort werd dit 
distributieproces echter voornamelijk handmatig uitgevoerd, 
waardoor het efficiëntie en schaalbaarheid miste. Het bedrijf 
wist dat het distributieproces geautomatiseerd moest worden 
om de wereldwijde groei bij te kunnen houden. Pearl ging 
op zoek naar een goede warehousemanagementoplossing 
om hun groeiende klantenbestand beter te bedienen en 
concurrentievoordeel te behalen.

PEARL KIEST MANHATTAN SCALE 
ALS WAREHOUSE-OPLOSSING
Een van Pearls grootste klanten in Noord-Amerika, Guitar 
Center, Inc., raadde Manhattan SCALE (Supply Chain 
Architected for Logistics Execution) aan. Pearl zag het 
succes dat deze oplossing hun klant had opgeleverd. 
Na een grondige evaluatie van het systeem, gesprekken 
met andere klanten en locatiebezoeken, besloot Pearl de 
Manhattan-oplossing in het distributiecentrum in Nashville, 
Tennessee, te implementeren. Bij een eerste succesvolle 
implementatie kon de oplossing ook in andere locaties 
worden geïmplementeerd.

Pearl zette Manhattan SCALE in voor de verwerking van 
zowel inkomende als uitgaande orders. Het bedrijf ontvangt 
per dag zo'n twee à drie grote zeecontainers uit Azië en 
Europa. Na aankomst worden alle van een streepjescode 
voorziene producten gescand met radiofrequentie (RF)-
apparatuur en vergeleken met de Advance Shipment 
Notifications (ASN's, voorafgaande kennisgevingen van 
verzending) die Pearl minstens 24 uur voor aankomst van de 
containers in het systeem invoert. De producten worden na 
ontvangst op de toegewezen pallets gezet. Elke pallet krijgt 
een opslaglabel en deze labels worden vervolgens door 
warehousemedewerkers gescand waarna de goederen naar 
hun opslaglocaties worden gebracht.

Pearl werkt in een multichannelomgeving, waar producten 
naar groothandels, retailers en soms ook direct naar klanten, 
waaronder 's werelds grootste performers, worden verzonden. 
Met de oplossing van Manhattan kunnen orders direct 
vanuit het UNIVERSE-picksysteem van het bedrijf worden 
ontvangen. Elke order die binnenkomt krijgt een 
prioriteit toegewezen. De oplossing groepeert de 
orders op basis van de toegewezen prioriteitcodes 
en stuurt ze dan in verschillende batches naar 
de pickvloer. Op de werkvloer wordt 
ongeveer 75% van alle orders 
per zone gepickt.

“ We zijn altijd op zoek naar 
nieuwe markten of dit nu is 
door meer service te verlenen 
of productupgrades te bieden... 
en daar kunnen we altijd snel 
op inspringen omdat we op de 
flexibiliteit van een systeem als dat 
van Manhattan kunnen vertrouwen.”

HET VOLUME WORDT OPGESCHROEFD 
bij Pearl Drums
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De gepickte items worden zo snel mogelijk per 
pakketvervoerder verzonden en niet eerst ter consolidatie 
in een warehouse opgeslagen, wat alleen maar extra 
tijd zou kosten. Het is ook efficiënter voor de pickers 
omdat ze geen grote, zware producten door het magazijn 
hoeven te verslepen om orders bij elkaar te houden 
tijdens het pickproces. Er worden andere unieke pick- en 
verpakkingsmethoden gebruikt om de less-than-truckload 
(LTL)- en truckload (TL)-verzendingen uit te voeren waaruit  
de resterende 25% van orders bestaat.

Wanneer het laatste item in een order is gepickt en 
verzonden, genereert Manhattan SCALE een paklijst die  
met de items wordt meegestuurd. In de paklijst staat vermeld 
dat de volledige order is gepickt en verzonden en geeft ook 
aan of de order binnen 24 uur is afgehandeld.  De volledige 
order komt uiteindelijk razendsnel en uiterst efficiënt op de 
plek van bestemming aan.

CASE STUDY KLANT

MANHATTAN SCALE VERBETERT  
DE NAUWKEURIGHEID, EFFICIËNTIE  
EN PRODUCTIVITEIT
De implementatie van Manhattan SCALE heeft Pearl een 
aantal efficiëntie- en productiviteitsvoordelen opgeleverd:

– De ordernauwkeurigheid is opgevoerd tot rond de 98-99%
– Orders worden binnen 24 uur verzonden
– Warehousemedewerkers hebben minder training nodig:  

in plaats van een paar weken een paar dagen  
– De omzet van het bedrijf is met ongeveer 22% gegroeid, 

zonder inzet van extra warehousepersoneel

De hernieuwde efficiëntie en nauwkeurigheid van Pearl 
worden weerspiegeld in de volumegroei van respectievelijk 
10 en 30% die de DC's in Reno, Nevada, en Chambersburg, 
Pennsylvania, hebben doorgemaakt. Deze groei is behaald 
met de helft van het personeel dat anders ingezet had 
moeten worden om dergelijke volumes in de Nashville-
locatie aan te kunnen vóór de implementatie van de 
Manhattan-oplossingen.

PEARL IMPLEMENTEERT DE MANHATTAN- 
OPLOSSING OM WERELDWIJDE GROEI 
TE ONDERSTEUNEN
Naast de introductie van Manhattan SCALE in de drie 
Amerikaanse locaties, ziet het bedrijf ook goede resultaten 
in het DC in Nederland en bij Pearl Musical Instruments, 
het wereldwijde hoofdkantoor van Pearl in Japan. Dit 
logistieke netwerk en de Manhattan-oplossingen vormen 
een belangrijk onderdeel van de langetermijnstrategie 
van het bedrijf om blijvende groei mogelijk te maken, 
doorlooptijden naar klanten te verbeteren en vrachtkosten 
te beperken.

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

