


Geen enkele klant is hetzelfde. De ene klant vindt een 
exclusieve en persoonlijke ervaring met uw merk fijn. 
Deze klant komt vaker terug omdat uw medewerkers 
kunnen voorspellen wat ze wil en producten aanbevelen 
gebaseerd op voorgaande aankopen. 

Voor een andere klant telt vooral het gemak, dus deze 
klant komt steeds weer terug omdat u zijn drukke 
bestaan vereenvoudigt. Voor deze klant moeten de 
winkel, de website en de mobiele app naadloos op elkaar 
zijn afgestemd met een breed scala aan fulfilmentopties, 
variërend van dezelfde dag ophalen tot thuisbezorgen. 
En, last but not least, is er natuurlijk de klant die zo snel 
mogelijk de winkel in en uit wil, en die niet aarzelt om 
weg te lopen als er een lange rij bij de kassa staat. 

Manhattan Active® Omni is de eerste unified commerce-
applicatie in zijn soort, ontworpen en gebouwd om 
op een winstgevende manier aan de belofte van een 
omnichannelklantervaring te voldoen. Manhattan Active 
Omni is een born-in-the-cloud suite van oplossingen 
voor ordermanagement, voorraad, fulfilment, customer 
engagement en point-of-sale die altijd actueel en 
volledig uitbreidbaar is. 

Met deze technologie hebben we de grenzen tussen 
kanalen geslecht. Elk teamlid kan nu op elk moment en 
op elke locatie via één applicatie rechtstreeks over alle 
mogelijkheden beschikken. Wilt u in realtime vanaf een 
iOS-apparaat zien hoe een van uw winkels presteert? 
Dat kan. Wilt u een Twitterhandle op uw Windows-
desktop voor de medewerkers van uw contactcentrum 
om nieuwe kansen te monitoren? Dat kan. Kunt u niet 
wachten om een Android-apparaat te gebruiken voor 
cross-selling aan een klant die iets ophaalt in de winkel 
en hem tegelijkertijd artikelen, die niet dezelfde waarde 
hebben, laten omruilen? Ook dat kan. 

Manhattan Active Omni geeft uw team het beheer over 
elk aspect van de omnichanneloperatie — op kantoor, 
in het contactcentrum of in de winkel. Iedereen heeft, 
ongeacht het kanaal, hetzelfde totaalbeeld van alle 
klanten, hun geschiedenis en hun transacties, met 
geïntegreerde mogelijkheden voor case management, 
social listening en communicatie. Verfijnde tools voor 
inzicht in de beschikbare voorraad binnen de gehele 
onderneming maken omnichannel fulfilment mogelijk 
en houden klanten tevreden. En tevreden klanten 
komen terug. Winkelfuncties zoals next-generation 
point-of-sale, clienteling en RFID-winkelvoorraadbeheer 
en -fulfilmentactiviteiten verbeteren efficiëntie en 
nauwkeurigheid en geven uw team alles in handen om 
ervaringen te leveren die klanten zich zullen herinneren. 

Omdat alle Manhattan Active Omni-oplossingen cloud-
native zijn, beschikt u over de nieuwste functies zodra ze 
beschikbaar zijn, met geautomatiseerde schaalbaarheid 
voor pieken in de vraag, waardoor u kunt blijven 
innoveren terwijl de concurrenten hun systemen voor de 
feestdagen sluiten. 

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

UW COMMERCE, 
UNIFIED.
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“ Het succes en de ervaring 
van Manhattan met grote en 
innovatieve omnichannelretailers, 
verspreid over meerdere 
regio’s, was cruciaal in ons 
selectieproces. De Enterprise 
Order Management-oplossing 
wordt het hart van onze 
omnichannelactiviteiten en zal 
tot hogere conversies bij al onze 
verkooppunten leiden en onze 
toegevoegde waarde voor de 
klant verbeteren.” 

– LACOSTE

3



BLIJF NIET VASTZITTEN AAN OUDE TECHNOLOGIE

Verkoop, fulfil  
en engage overal.

MAAK DE OMNICHANNELBELOFTE 
WINSTGEVEND
Retail is veranderd. Van B2B tot B2C en B2B2C, retailers 
moeten zich razendsnel aanpassen aan een realiteit 
waarin vrijwel elke order digitaal beïnvloed is. Leveringen 
moeten gepersonaliseerd zijn, precies hoe en wanneer uw 
klanten dat willen. Of ze het nu vandaag of morgen nodig 
hebben of uit milieu-overwegingen best iets langer willen 
wachten, uw fulfilmentstrategieën, verkoop en support 
moeten consistent zijn. Mobiel is niet langer gewoon een 
kanaal, maar het dominante contactplatform binnen elk 
kanaal. De mogelijkheid om de omnichannelbelofte te 
ondersteunen, op een rendabele manier, is voor retail 
cruciaal geworden. 

De meeste bestaande oplossingen zijn overblijfselen uit 
de vorige eeuw, van ver voor de cloud, toen verzending 
vanuit vier of vijf distributiecentra nog als complex werd 
beschouwd. Ze zijn omslachtig en maken gebruik van 
monolithische datastructuren. Bovendien vereisen ze 
uitgebreide handmatige ondersteuning om configuraties 
en updates schaalbaar te implementeren. De interfaces 
zijn niet responsief en inconsistent. Manhattan Active 
Omni-oplossingen zijn anders. Ze zijn cloud-native en 
volledig ontwikkeld met microservices. Het beste ontwerp 
en de proceskennis van de afgelopen 25 jaar zijn binnen 
één applicatieplatform samengebracht. Manhattan 
Active Omni is krachtig, modern en volledig schaalbaar, 
specifiek ontworpen om aan de eisen te voldoen van de 
omnichannelretailer die orders van honderden of zelfs 
duizenden winkels, marktplaatsen, drop-ship leveranciers, 
warehouses en meer moet verwerken. 

Bij Manhattan streven we ernaar om oplossingen te creëren 
die binnen uw organisatie tot de kern van innovatie zullen 
behoren. Waarom zou u uw systemen vijf maanden van het 
jaar moeten bevriezen? Waarom zou u de prestaties van 
uw systemen gedurende honderden cycli steeds opnieuw 
moeten testen om aan pieken in de vraag te kunnen 
voldoen? Waarom zou u uw team meerdere interfaces 
moeten laten leren, alleen maar om dezelfde informatie 
van verschillende kanalen in het kooptraject op te halen? 
Met Manhattan Active Omni hoeft dat allemaal niet. 

Manhattan Active Omni is bij uitstek geschikt voor een 
omnichannelwereld, omdat het specifiek voor omnichannel 
is gebouwd.

LEVER ELKE DENKBARE ERVARING
De Manhattan Active Omni-oplossing stelt u in staat  
om al uw klanten ‘hun eigen ervaring’ te geven, van  
de incidentele shopper tot de digital natives die 
moeiteloos online, mobiel en fysiek shoppen  
combineren. Push Possible® 

Manhattan Active Omni is technologisch het meest geavanceerde unified 
commerce platform dat ooit voor de retailindustrie is ontwikkeld. Omdat uw 
klanten ervaring, prijs en snelheid hoog in het vaandel hebben staan, kunt u het 
zich niet veroorloven om uw bedrijf op verouderde technologieën te laten draaien. 
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DE “OMNI” 
IN OMNICHANNEL

Aan klantverwachtingen voldoen vereist een geïntegreerde 
aanpak via alle kanalen, van het registreren van de order 
tot en met het accepteren van retouren. Klanten zouden 
hun winkelgedrag niet te hoeven aanpassen aan de 
capaciteiten van een retailer. En ze hebben geen geduld 
voor retailers die hen daartoe dwingen. 

Het ordermanagementsysteem (OMS) van Manhattan 
biedt retailers in realtime volledige beheersing en 
controle over klanttransacties, inzicht en beschikbaarheid 
van de voorraad en orkestratie van orders binnen de 
hele onderneming. Onze technologie maakt gebruik 
van machine learning die alle fulfilmentopties afweegt 
en daarbij tegelijkertijd productperformance, regio’s, 
financiële en operationele kosten en het effect op de 
klanttevredenheid beoordeelt, en zo de meest rendabele 
optie kiest om de belofte aan de klant waar te maken. 

Het is overduidelijk dat het OMS van Manhattan 
geavanceerder is dan vele bestaande orderplatforms. 
Deze oude technologieën zijn omslachtig geworden en 
ze vereisen uitgebreide handmatige ondersteuning om 
configuraties en updates te implementeren. De interfaces 
zijn niet reactief of consistent en stammen veelal uit een 
tijdperk toen de ‘cloud’ nog amper bestond. 

Manhattan Order Management biedt retailers de 
hulpmiddelen die ze nodig hebben voor een flexibele, 
krachtige en volledig geoptimaliseerde organisatie die 
volledig is afgestemd op de realiteit van modern shoppen. 

De meest geavanceerde  
orderorkestratie-  
en optimalisatie- 
oplossing ooit
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OPLOSSINGS- 
COMPONENTEN

Features + functies

ORKESTRATIE

– Ondersteun orders vanuit elk kanaal met één enkele bron en 
360-graden zicht op alle klantaankopen

– Verminder complexiteit en kosten met één architectuur
– Voeg toe, verander of verwijder in-flight orders
– Traceer specifieke mijlpalen om problemen proactief aan de 

orde te stellen en op te lossen
– Controleer elke wijziging tijdens het gehele orderproces
– Bied ondersteuning voor wereldwijde implementaties met 

meerdere merken, landen en valuta’s
– Beheer de lifecycle van betalingen voor elke order via alle kanalen
– Optimaliseer order fulfilment voor onder andere direct-to-

consumer, retail en groothandel replenishment met uitgebreide 
orkestratie en prioritering op configuratiebasis

– Ondersteun elk type fulfilment binnen één order, zoals 
verzenden naar huisadres, ophalen in de winkel, verzenden 
vanuit de winkel en levering op dezelfde dag

– Maak retourzendingen mogelijk via elk kanaal met 
geautomatiseerde restituties

– Gebruik omnicarttechnologie om orders eenvoudig toe te 
voegen, te verwijderen en aan te passen, ongeacht het kanaal

INTEROPERABILITEIT

– Benut oude besteloplossingen om bestaande investeringen te 
maximaliseren met één enkel orderoverzicht voor de klant

– Maak gebruik van opties zoals klantgeschiedenis opzoeken, 
save-the-sale en cross-channel retour-/ruilzendingen met 
uitgebreide REST-services

– Integreer belastingberekeningen vooraf met applicaties van derden
– Integreer betalingsverwerkingen vooraf via gateways van derden

ORDER 
MANAGEMENT
Manhattan Active Omni biedt u de mogelijkheid om 
de volledige levenscyclus van zowel inkomende als 
uitgaande transacties van uw klanten te beheren, 
ongeacht het kanaal: callcenter, digitale commerce, 
online marktplaatsen, distributiecentra, winkels, 
drop-ship, resellers en meer. Retailers vertrouwen 
op het OMS van Manhattan voor het initiëren en 
beheren van de volledige end-to-end lifecycle van 
een order, vanaf de eerste fraudecheck tot en met 
de betaling en het bericht dat de artikelen klaar zijn 
om te worden opgehaald of vanuit de winkel worden 
verzonden. Met Manhattan Order Management zijn 
alle systemen die met uw klanten communiceren, 
op wat voor manier dan ook, onderling met elkaar 
verbonden. Het biedt één enkele bron van gegevens 
voor alles wat met uw orders te maken heeft en 
orkestreert elke stap in het kooptraject. Digitale 
commercesystemen, klanten, callcentermedewerkers, 
fulfilmentleiders en winkelmedewerkers profiteren 
allemaal van een realtime overzicht van transacties 
en de bedrijfsbrede voorraad. Door één enkel 
registratiesysteem te gebruiken voor klantenorders 
via alle kanalen, merken en regio’s, kunnen 
commercianten hun omnichannelmogelijkheden 
en de klantervaring aanzienlijk verbeteren.

“ Bij het realiseren van onze omnichannel- 
strategie zijn onze fulfilmentcapaciteiten 
cruciaal. Manhattan’s OMS helpt ons 
met een betere zichtbaarheid van 
onze productvoorraad, zodat we onze 
productzendingen zo efficiënt en effectief 
mogelijk aan onze klanten kunnen leveren”.

– PETSMART

DE “OMNI” 
IN OMNICHANNEL
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ENTERPRISE INVENTORY  
EN AVAILABLE TO COMMERCE

Een retailer wil bijvoorbeeld dat zijn klanten in Frankrijk 
alleen voorraden in distributiecentra (DC’s) en winkels 
in Frankrijk zien, en klanten in Noord-Amerika alleen 
voorraden in DC’s in Canada en de VS. Een bedrijf kan 
ervoor kiezen om voorraad in beeld te brengen voor 
hun eigen verkoopkanalen en een andere weergave 
kiezen voor een marktplaats. Deze op-maat-gemaakte 
voorraadweergave zorgt voor consistentie bij het bepalen 
van de verwachtingen tijdens het kooptraject. 

Voor omnichannelretailers die hun geïntegreerde distributie 
willen verfijnen, is het tonen van de juiste voorraad aan 
de juiste klant nog maar het begin. Om de belofte aan 
de klant waar te maken en marges te maximaliseren is 
intelligente optimalisatie vereist, zodat afprijzingen en 
voorraadtekorten worden geminimaliseerd, winkelpersoneel 
en fulfilmentcapaciteiten worden gemaximaliseerd en 
leveringsbeloftes worden nagekomen. 

Optimaal order fulfilment begint met een compleet 
overzicht van productbeschikbaarheid binnen het 
bedrijfsbrede netwerk. Wat u niet kunt zien, kunt u uiteraard 
niet verkopen. Maar niet alles wat u wél kunt zien, moet 
u ook verkopen. Het overzicht van de voorraad moet 
dynamisch zijn, niet alleen aangepast op wat we willen, 
maar ook op waar het zich bevindt, wie ernaar op zoek is en 
wanneer en waar het nodig is. 

Als een klant geïnteresseerd is in extra diensten zoals 
cadeauverpakking of snelle levering, heeft dit zijn weerslag 
op beschikbaarheid. De dichtstbijzijnde winkel kan het 
item wel op voorraad hebben, maar als deze winkel de 
gewenste service niet kan bieden dan mag deze voorraad 
niet zichtbaar zijn voor de klant. Door bij het weergeven 
van de beschikbare voorraad rekening te houden met 
restricties kunnen retailers een dynamisch en betrouwbaar 
beeld van de voorraad geven voor elke denkbare 
segmentatie, zoals regio’s, individuele winkels of zelfs voor 
specifieke klanten. 

8



MANHATTAN ENTERPRISE INVENTORY biedt een 
krachtig, realtime beeld van de constante voorraad op 
alle fulfilmentlocaties binnen de onderneming, inclusief 
in-transit, in bestelling en voorraad die door derden wordt 
beheerd/afgehandeld. Door voorraadgegevens binnen 
hun hele fulfilmentnetwerk te verzamelen, kunnen retailers 
mogelijkheden optimaliseren om via alle mogelijke 
kanalen te verkopen. De crux is om altijd precies te weten 
waar elk artikel zich in uw netwerk bevindt. 

Features + functies
– Krijg een realtime beeld van welke voorraad voorhanden, 

in-transit en in bestelling is in DC’s, winkels en bij 
leveranciers

– Beheer voorraden met configureerbare types en 
kenmerken, zoals defecte, beschadigde of op een  
andere manier niet-bruikbare voorraad

– Deel winkelvoorraad op in magazijn, winkelvloer, etc.
– Gebruik een standaardproces om voorraadwijzigingen 

kenbaar te maken en in realtime voorraadposities binnen 
het netwerk en externe applicaties te synchroniseren

– Maak een virtuele verdeling van beschikbare voorraad 
over meerdere kanalen met behoud van één 
voorraadgroep in het DC

– Beheer on-order- of in-transitvoorraad per kanaal of 
beoogd gebruik, en blijf tegelijkertijd gebruikmaken van 
één geconsolideerde inkooporder voor alle kanalen

MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE is een 
geavanceerde functie die een aanvulling vormt op 
Manhattan Enterprise Inventory. Hiermee kunnen retailers 
snel overzichten of scenario’s definiëren en opnieuw 
configureren om de juiste klant aan de juiste voorraad te 
koppelen. Deze dynamische weergave houdt tegelijkertijd 
rekening met factoren zoals regio, merchandising, logistiek, 
financiën, winkelactiviteiten en andere door de gebruiker 
gedefinieerde kenmerken, en zet getoonde voorraad in 
realtime om naar daadwerkelijke beschikbaarheid. 

Features + functies
– Bepaal regels voor voorraadbeschikbaarheid op basis 

van verkoopkanaal, retailmerk, leveringsmethode, 
seizoensgebondenheid, winkelcapaciteit of 
-mogelijkheden, toegankelijkheid en beschikbaarheid van 
voorraad, regels voor presentatie van voorraad, minimaal 
aan te houden voorraad, enz.

– Beheer beschikbaarheid met behulp van operationele 
restricties zoals fulfilmentonderbrekingen en werkdruk in 
de winkel

– Bekijk extern bedrijfsbrede en lokale voorraden via  
REST-API’s

– Bied de mogelijkheid om vanuit elk kanaal in realtime 
beschikbare voorraad op te zoeken

– Maak zowel voorwaardelijke als automatische vervanging 
van items mogelijk op basis van bedrijfsregels

– Bescherm winkelvoorraden om klanten in de winkel 
tevreden te houden

– Reserveer en toon verzend- en afleverdatums voor orders 
in elk kanaal

9



INTERACTIVE 
INVENTORY

ADAPTIVE NETWORK 
FULFILMENT
Het planningsproces voor voorraden en fulfilment is 
al bijna een eeuw nagenoeg niet veranderd. Kennis 
en inzichten door deskundige fulfilmentprofessionals 
hebben dit proces tot kunst verheven dankzij jarenlange 
consistente ervaringen. Dat wil zeggen, tot voor kort. In de 
afgelopen vijf jaar is bijna al die kennis achterhaald door 
de vraag van de consument naar snelle en gratis levering, 
het inschakelen van winkelnetwerken als fulfilmentcentre 
en de daaruit voortvloeiende druk op de marge. 

Retailers reageren hierop door met omnichannelinitiatieven 
en geïntegreerde distributiestrategieën te komen die 
de juiste voorraad aan de juiste klant tonen. Maar om 
marges te laten stijgen, is meer nodig. Door afprijzingen 
en voorraadtekorten te minimaliseren en tegelijkertijd het 
gebruik van de retourenvoorraad te maximaliseren, op basis 
van historische winkelperformance, huidig verkeer en de 
werkbelasting, zijn realtime berekeningen vereist. 

Manhattan Adaptive Network Fulfilment gebruikt 
intelligente, realtime optimalisatie om grote aantallen 
parameters voor fulfilment, transport, winkels en klanten 
te beoordelen, en zo de winstgevendheid van digitaal 
beïnvloede orders een boost te geven met minimale 
impact op de winkelervaring en het personeel in winkels.

Interactive Inventory in-memory cachingtechnologie biedt 
realtime en accurate toezeggingen van fulfilmentdatums 
per fulfilmentstrategie direct op de productdetailpagina. 
Klanten hoeven niet langer te wachten tot de betaling om 
erachter te komen of een bepaald artikel een bestelling 
ophoudt of niet beschikbaar is in de winkel om te worden 
afgehaald. En retailers hoeven zich niet langer te beperken 
tot standaard levertermijnen vanwege onduidelijkheden. 
Interactive Inventory genereert exacte leveringsdatums 
voor alle niveaus van fulfilmentdiensten op de 
gedetailleerde productpagina, bij het bekijken van de 
winkelwagen en gedurende het gehele checkoutproces. 

Ontworpen om een integraal onderdeel te zijn van 
het ordermanagementsysteem, biedt Interactive 
Inventory supersnelle nauwkeurige beloftes gedurende 
het hele koperstraject om merkloyaliteit te verhogen, 
conversiepercentages te verhogen en het voortijdig 
afbreken van het kooptraject te verminderen. 

Features + functies
– Toon nauwkeurige leverings- en afhaaldata voor alle 

fulfilmentopties op de productdetailpagina in elk 
verkoopkanaal

- Doe beloftes op basis van de meest rendabele 
afleverlocatie met inachtneming van meerdere locaties  

- Gebruik in-memory data caching om razendsnelle 
responstijden te garanderen voor de vele verzoeken die 
elk uur worden ontvangen

- Maak bij het doen van beloftes gebruik van het meest 
nauwkeurige beeld van in realtime beschikbare voorraad   
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Features + functies

OPTIMALISATIE

– Definieer optimalisatiestrategieën op basis van 
serviceniveaus, gratis verzending, uitverkoopartikelen  
en klantenclassificaties

– Evalueer meerdere fulfilmentoverwegingen op 
holistische wijze

– Zet elke overweging om naar fulfilmentkosten, waaronder 
verzenden/afhandelen, capaciteit, afwijzingspercentage, 
voorraadniveaus, leveringsdagen, verkoopprijs en hoe 
dicht de winkel in de buurt van de klant ligt

– Breng de fulfilment workload in alle faciliteiten in evenwicht
– Pak overtollige artikelen aan en bescherm de laatste 

artikelen in de winkel
– Gebruik historische afwijzingspercentages, nauwkeurigheid 

en workload
– Ship-from-stores met actuele en voorspelde prijsverlagingen 

naast verzendings- en verwerkingskosten
– Gebruik incentives of ontmoediging op basis van realtime 

gegevens, zoals overtollige voorraad of maximale 
fulfilmentcapaciteit

– Geef voorrang aan fulfilment vanuit faciliteiten die geschikt 
zijn voor grote volumes, zoals DC’s en grotere winkels

BEGRIJPEN EN AANPASSEN

– Bekijk elke fulfilmentbeslissing, met algemene 
kostenuitsplitsing en besluitvormingsparameters

– Bekijk details van één enkele order of van de realtime 
totale netwerkperformance

FULFILMENT

– Stuur orders naar een gedistribueerd netwerk van DC’s, 
winkels en leveranciers en traceer de status in realtime

– Bied ondersteuning voor samenvoeging van meerdere 
routes en, indien van toepassing, voeg orders eventueel 
samen. 

– Ondersteun complexe merge-in-transit fulfilmentstromen 
voor één enkele levering aan de klant

– Maak gebruik van drop-ship orderverwerking van de vendor
– Verhelp fulfilmentstoringen, capaciteitsbeperkingen en 

voorraadbescherming

Manhattan Adaptive Network Fulfilment is het laatste 
stukje van de voorraadpuzzel binnen omnichannelretail. 
Door geoptimaliseerde sourcing van bedrijfsbrede 
zichtbaarheid en dynamische beschikbaarheid van de 
voorraad toe te voegen, kunt u uw beloften aan klanten 
nakomen én winstgevend maken. 

Aangezien winkels een van de meest kritische 
componenten van een omnichannelnetwerk worden, 
moet de complexiteit van het gebruik ervan voor 
fulfilment - in plaats van een distributiecentrum (DC) 
- worden afgestemd. Voor winkels is een aantal extra 
overwegingen vereist, zoals de historische performance 
van fulfilmentactiviteiten, personeelsbezetting, drukte van 
de winkel en voorraadniveaus. 

Optimaliseren van fulfilment door winkels in te zetten, 
biedt de mogelijkheid om sneller te leveren. En omdat 
winkels dichter bij de klant liggen en voorraad optimaal 
kunnen benutten, is dat gunstig voor de winstgevendheid 
en servicebeloften. Winkeliers kunnen tijdens periodes 
van uitverkoop, promoties en andere piekperiodes hun 
fulfilmentcapaciteit uitbreiden en hun ordermarges 
verhogen door gebruik te maken van lokale en/of 
afgeprijsde voorraden op de locaties met de grootste 
voorraden. Ook kunnen ze de klanttevredenheid verhogen 
als een product dat niet voorradig is in een DC vanuit een 
nabijgelegen winkel kan worden geleverd, zodat er geen 
nee verkocht hoeft te worden. 
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ENTERPRISE 
PROMOTIONS

In alle gevallen wordt de klantervaring gemaximaliseerd 
met een minimale inspanning van de retailmedewerker. 
Ook kunnen promoties worden gepubliceerd en gedeeld 
met niet-Manhattan commercesystemen en eindpunten 
van derden. 

Features + functies
– Gebruik merkgebonden kaarten om automatisch 

aanbiedingen en geautomatiseerde promoties uit 
te voeren

– Bied dealtype en logische configuratie om triggers, 
doelgroepen en voordelen van de deal te bepalen

– Definieer evenementperioden en wijs deals toe
– Maak exclusieve, klantgerichte aanbiedingen mogelijk
– Selecteer triggercriteria om uitzonderingsdefinities vast 

te leggen en aan te passen
– Bepaal proratieregels
– Verkrijg een compleet beeld van dealberekeningen

> Kwalificaties
> Doelgroepen
> Voordelen
> Limieten en maxima
> Hoogste vs. laagste prijsaanbieding
> Betalingsaanbod
> N-manier mix en match promoties

Manhattan Active Omni biedt tevens de mogelijkheid om 
de gehele levenscyclus van promoties en kortingen voor 
alle kanalen en de gehele onderneming te beheren. Dat is 
in de huidige complexe wereld van connected commerce 
essentieel, omdat consumenten in elke denkbare 
combinatie van digitaal en fysiek winkelen. Manhattan 
Enterprise Promotions biedt ondersteuning voor complexe 
en gemixte deal- en aanbodmethodes. De applicatie 
is ontworpen voor retailers en zij die promoties binnen 
retailmerken beheren om zo promoties binnen één of 
meer organisaties en in alle verkoopkanalen te creëren. 

Bij gebruik van Manhattan Point of Sale en onze 
contactcentrummogelijkheden, worden de berekeningen 
van deals en de output naar winkelwagens, kassabonnen  
en verkoopberichten door één enkel Enterprise Promotions-
component beheerd. Promotiebeheer is eenvoudig te 
integreren met commerce- en marketingoplossingen van 
derden via een uitgebreide set API’s. 

Omdat alle Manhattan Active Omni-oplossingen 
onderdeel van hetzelfde platform zijn, zijn uitgebreide 
omnicart- en bedrijfspromotiemogelijkheden naadloos 
in elke verkoopomgeving geïntegreerd. Dat betekent 
dat als een klant een online order komt ophalen, hij of 
zij een extra artikel aan de oorspronkelijke order kan 
toevoegen. Manhattan Enterprise Promotions past 
daarop automatisch de best mogelijke promotie toe. 
Datzelfde gebeurt ook als online een promotieorder 
wordt geplaatst en een klant het callcenter belt om een 
artikel toe te voegen. De oplossing mixt en matcht deals 
door het ondersteunen van meerdere, uiteenlopende 
kwalificatiecategorieën en stimuleert daarmee onder 
andere hogere verkoop en klantloyaliteit. 
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GEÏNTEGREERDE 
KLANTEN- 
SERVICE
DE OMNICHANNEL- 
KLANTERVARING

Terwijl klanten steeds meer verwachten van hun 
koop- en leverervaring, is klantenservice misschien 
wel het belangrijkste element. Eigenlijk moeten we 
de benadering van klantenservice veranderen en dit 
minder vanuit het oogpunt van probleemoplossing 
beschouwen maar als een manier om een 
uitzonderlijke ervaring te garanderen. Shoppers willen 
tegenwoordig onbeperkte mogelijkheden om overal 
en altijd producten te kunnen kopen en ontvangen. 
Ze verwachten zeker geen slechte klantenservice alleen 
omdat ze voor een bepaald kanaal hebben gekozen. 

Dit betekent voor retailers dat ze goed moeten 
begrijpen en inspelen op hoe consumenten denken 
en handelen. Om succesvol te zijn in contactcentra 
en winkelteams betekent dat medewerkers toegang 
moeten hebben tot intuïtieve technologie. Dit geldt ook 
voor digital-native klanten: door ze self-service tools te 
bieden, zijn zij in staat om hun problemen zelf via hun 
telefoon of tablet virtuele assistenten op te lossen. 

Omdat Manhattan’s customer experience management 
tools onderdeel zijn van één cloud-native oplossing, 
helpen ze retailers uitzonderlijke ervaringen te 
creëren en alle klanten op een slimme manier bij het 
kooptraject te betrekken. 
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WAAROM  
CLOUD- 
NATIVE?

BORN-IN-THE-CLOUD 
DESIGN MAAKT 
UITSTEKENDE SERVICE 
MOGELIJK
De verschillende cloudaanbiedingen kunnen nogal 
verwarrend zijn, omdat ‘cloud’ en ‘cloud computing’ 
algemene begrippen zijn geworden voor vrijwel elke 
oplossing die buiten de vier muren van een onderneming 
wordt gebruikt. Uitdrukkingen zoals ‘draait in de 
cloud’ of ‘gehost in de cloud’ geven doorgaans aan dat 
het oude architectuur en ontwerpconcepten betreft 
die zijn aangepast om in een extern datacenter te 
kunnen worden uitgevoerd — het zogenaamde ‘cloud 
washing’. Cloud-washed oplossingen profiteren niet 
volledig (of vaak helemaal niet) van de kernelementen 
van cloudarchitectuur waar bedrijven juist zo van 
kunnen profiteren. Ze verschuiven eigenlijk alleen de 
beperkingen van oplossingen naar andere servers 
in een ander gebouw. Ze worstelen nog steeds met 
problemen zoals uitbreidingen, implementaties, upgrades, 
schaalbaarheid, licentiekosten en time-to-market, omdat 
het in essentie om dezelfde monolithische, on-premises 
oplossingsontwerpen gaat. 

Bij het ontwerpen van cloud-native applicaties wordt 
juist voldoende flexibiliteit en elasticiteit ingebouwd 
om op de volgende stap voorbereid te zijn. De term 
“cloud-native” verwijst naar toepassingen die in de cloud 
zijn ontstaan en die van virtualisatie en containerisatie 
gebruik maken. Ook maken ze uitgebreid gebruik 
van API’s en de schaalbaarheid van het internet om 
autonoom enorme hoeveelheden rekenkracht te 
benutten. Hierdoor zijn ze aanzienlijk meer schaalbaar, 
betrouwbaar, uitbreidbaar en betaalbaar. Met Manhattan 
Active Omni beschikken retailers over één bron voor 
realtime klanttransacties en -interacties. Eén systeem 
dat volledig is opgebouwd uit microservices en 
medewerkers en klanten ondersteunt, zowel online als in 
het contactcentrum en in de winkel. Gebruikers hebben 
verschillende ervaringen en verschillende interfaces, 
maar dezelfde snelheid, consistentie en nauwkeurigheid. 
Retailers hebben geen problemen met integratie en 
hoeven zich geen zorgen te maken over toekomstige 
upgrades of falende uitbreidingen. 

Bij Manhattan Associates gebruiken we een cloud-
native benadering, omdat wij ervoor staan dat u uw 
beloftes kunt waarmaken en uw klanten en medewerkers 
geweldige ervaringen kunt bieden. 
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CONTACT- 
CENTRUM

Features + functies
– Bekijk orders van meerdere merken en websites van retailers 

vanaf één dashboard
– Wissel dynamisch van browsertaal bij het zoeken naar artikelen
– Registreer de voorkeurstaal van een klant voor communicatie
– Geef medewerkers de mogelijkheid om een chronologische 

tijdlijn te bekijken van elke verandering in de order
– Bied flexibele betalingsfacturatie gekoppeld aan de 

gewenste levermethode, pick-uptijd of andere geavanceerde 
strategieën voor omnichannel fulfilment

– Geef ‘Betaal via link’ als betalingsoptie voor de klant
– Creëer snel en eenvoudig toegang tot de meest recente 

transacties van een klant ongeacht het kanaal
– Bekijk vraag en aanbod over alle kanalen in één weergave
– Verkort gesprekstijden door vaak opgevraagde informatie 

over orders en retouren in minder klikken te geven
– Stimuleer omzet met robuuste zoekfuncties voor artikelen  

en productinformatie
– Geef ‘Geschatte leveringsdatum’ op de pagina met 

productgegevens
– Bied verwerking van prijzen, promoties, btw en betalingen
– Laat klanten orders wijzigen, zoals wijzigen van verzendadres, 

coupons toevoegen, enz.
– Bewaak en monitor de toegang tot verschillende 

gebruikersrollen voor functies zoals compensatie, retouren enz.
– Bied digitale merkgebonden self-service features waarmee 

klanten verzendingen en retouren kunnen traceren
– Schakel naadloos tussen klantorders, retouren en omruilingen
– Ondersteun zowel retouren als gelijke/ongelijke omruilingen 

in alle kanalen
– Geef medewerkers opties voor meerdere bezorgmethoden, 

zoals verzenden naar een adres, ophalen in de winkel of 
verzenden naar de winkel

– Benut de store locator en zichtbaarheid van voorraad 
op winkelniveau

– Pas de gebruikersinterface aan aan de bedrijfsdoelstellingen 
met configureerbare uitbreidbaarheidstools

* Transform The Contact Centre 
For Customer Service Excellence, 
Forrester, maart 2019

Voor de meeste mensen is tijd tegenwoordig 
waardevoller dan geld. Uw klanten hechten meer waarde 
aan servicekwaliteit en gemak dan aan prijs. 72% van 
bedrijven zegt dat het verbeteren van de klantervaring 
hun topprioriteit is. En toch lopen bedrijven elk jaar meer 
dan 60 miljard dollar mis omdat de service slecht is.* Bij 
uitstekende klantenservice gaat het erom te begrijpen wat 
de pijn bij de klant veroorzaakt en die wegnemen. 

Aangezien de meeste orders een digitaal aspect hebben, 
zouden consumenten eenvoudig antwoorden moeten 
kunnen vinden op vragen zoals “Waar is mijn order?” Maar 
als ze meer hulp nodig hebben, willen ze vaak met een 
persoon kunnen praten. Uw serviceagent heeft eenvoudige 
tools en toegang tot de transactiegegevens van de klant 
nodig om interacties soepel en snel te laten verlopen. Als 
u het goed aanpakt, biedt het contactcentrum uitstekende 
mogelijkheden om een positieve indruk te maken op 
klanten die u met complexe vragen benaderen. 

Manhattan Contact Centre geeft uw klantenservice-
medewerkers de informatie en mogelijkheden nodig 
om een unieke omnichannelervaring te creëren. Klanten 
behouden hun positieve indruk als u hun problemen snel 
en eenvoudig oplost. 
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– Integreer naadloos met Manhattan Customer 
Engagement voor case management, communicatie via 
social media en klantinzicht

om zo waardevolle inzichten te bieden in het wat, 
waarom en hoe van omnichannel shoppen. Dankzij de 
flexibiliteit van de Manhattan Active Omni-architectuur 
is ook alles wat Manhattan Customer Engagement 
weet over klanten eenvoudig toegankelijk voor uw 
bestaande marketingautomatiseringsoplossingen en 
loyaliteitsprogramma’s. Zo kunnen uw teams telkens weer, 
ongeacht het kanaal, de volgende stap nemen om de 
omnichannelbelofte waar te maken. 

Dingen verlopen niet altijd volgens plan, hoeveel tijd 
en moeite u ook steekt in het begrijpen van uw klant en 
het verfijnen van het kooptraject. Het gaat erom dat uw 
medewerkers de belofte aan de klant alsnog kunnen 
garanderen en waarmaken. Een allesomvattend overzicht 
van de klant — compleet met voorkeuren, trends, orders 
en communicatiegeschiedenis — is cruciaal voor het 
proces. Maar dat is nog maar de helft van het verhaal. 
U moet ook onmiddellijk actie kunnen ondernemen — 
zonder daarbij over te hoeven schakelen naar een andere 
applicatie — en de klant helpen bij het gebruik van zijn 
of haar voorkeurskanaal. En dat kan nu eindelijk met 
Manhattan Customer Engagement. 

“ Klanten verwachten niet dat u perfect bent. Ze verwachten 
wél dat u dingen oplost als ze fout gaan.” 
– DONALD PORTER, VP BRITISH AIRWAYS

CUSTOMER 
ENGAGEMENT
Zodra klanten bij u shoppen, hebben ze het gevoel dat 
ze een relatie met u zijn aangegaan. Ze willen worden 
herkend en gewaardeerd, en ze vinden dat ze net zo 
belangrijk voor u zijn als u dat voor hen bent. Bent u er 
voor ze als ze u nodig hebben? 

Retailers moeten zich niet afvragen “ken ik mijn klant?”, 
maar “kan ik met wat ik over mijn klanten weet en de 
hulpmiddelen die ik tot mijn beschikking heb, mijn belofte 
aan ze waarmaken?” Manhattan Customer Engagement 
is ontworpen om retailers te helpen luisteren naar 
wanneer, waar en hoe hun klanten shoppen en over een 
merk communiceren. De technologie combineert in één 
beeld ongestructureerde inzichten zoals conversaties 
op social media met realtime orders, eerdere transacties 
en trendgegevens. Ook heeft Manhattan Customer 
Engagement uitgebreide clientelingmogelijkheden, zoals 
een ‘black book’ met speciale voorkeuren en contacten plus 
afspraakbeheer om gepersonaliseerde service te verlenen 
op belangrijke punten tijdens het winkelen. Manhattan 
Customer Engagement biedt bruikbare inzichten, die 
retailers in staat stellen om het verhaal van de klantervaring 
proactief te lezen en onmiddellijk wijzigingen aan te 
brengen om een positieve uitkomst te realiseren. 

Manhattan Customer Engagement is als onderdeel van 
Manhattan Active Omni intrinsiek verbonden met de 
rest van de suite. Dus wanneer eventuele moeilijkheden 
ontstaan, worden ze automatisch uitgelicht binnen 
de context van de geschiedenis van een klant, nog 
voordat ze problemen worden. Het is de eerste en 
enige tool die klantinformatie en -orders combineert 
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Features + functies

KLANTENSERVICE

– Los problemen snel op met behulp van geavanceerd 
casebeheer en een escalatieframework

– Breng tools voor klantbetrokkenheid samen die op elk 
apparaat of besturingssysteem kunnen worden ingezet 

– Luister mee op sociale netwerken met communicatie-
mogelijkheden voor klantdialoog

– Integreer voorkeuren en ervaringen in het order- en 
klantenregistratiesysteem

– Ontdek problemen door voorspellende notificaties vanuit 
het ordermanagementsysteem te gebruiken om casussen 
te initiëren

– Belicht levensduur, aankooptrends, sociale inzichten en 
intelligente meldingen

– Verbeter service via een uniform overzicht van 
teamperformance in een onderneming

– Maak beheerde e-mail- en sms-communicatie tussen 
medewerker en klant mogelijk

– Luister naar, reageer op en communiceer met klanten via 
sociale kanalen

– Verkrijg een gecombineerd overzicht, vanuit alle kanalen, 
van eerdere interacties en transacties met een klant

– Maak gebruik van out-of-the-box telefoonintegratie 
met automatisch laden van een klantendashboard voor 
inkomende gesprekken

– Ontvang inkomende e-mails, sms’jes, chats en sociale 
verzoeken en reageer in het betreffende kanaal

CLIENTELING

– Begin met een geïntegreerd overzicht voor alle taken, 
afspraken en look books in de winkel

– Configureer winkelbereik en in-store interacties met 
behulp van klantprofielen, -geschiedenis en -voorkeuren

– Fungeer als een discreet ‘black book’ voor high-touch 
customer engagements

– Coördineer productstijl en -toebehoren met 
klantvoorkeuren

– Bekijk het 360°-klantenoverzicht over alle kanalen, inclusief 
ordergeschiedenis en verlanglijsten van klanten

– Communiceer digitaal tussen medewerkers en klanten 
voor afspraakplanning in winkels en updates over nieuwe 
producten

– Krijg toegang tot alle klanteninteracties op één plaats, 
ongeacht communicatiekanaal

– Geef aanbevelingen en ruimte voor klantnotities
– Voorzie overal in point-of-sale met volledige betaalfuncties
– Personaliseer klantspecifiek winkelen en begeleide verkoop
– Modelleer productaanbevelingen of integreer externe 

aanbevelingsengines
– Gebruik interactieve look books met uw digitale catalogus 

voor het benaderen van klanten en winkelbezoeken
– Creëer en beheer klantafspraken
– Ondersteun outbound store-to-customer marketing
– Lokaliseer datum, tijd en taalondersteuning
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DIGITALE SELF-SERVICE EN 
SPRAAKGESTUURDE COMMERCE
Als klanten overal kunnen kopen, retourneren of laten 
bezorgen, verwachten ze ook overal te kunnen retourneren, 
ruilen en oplossen. In toenemende mate gebeuren deze 
‘overal en altijd’-opties binnen de digitale markt. 

Millennial- en Generatie Z-consumenten zijn binnen 
commerce een opkomende groep en hebben vaak het 
liefst digitaal contact met hun favoriete merken. Het 
voordeel van self-service voor de retailer is een aanzienlijke 
kostenbesparing bij het beantwoorden van algemene 
verzoeken en navragen. Deze efficiëntie kan retailers 
helpen te bezuinigen op de 22 miljoen dollar die ze elk jaar 
onnodig uitgeven aan online servicekosten. 

Om winkeliers te helpen de gehele klantervaring te 
beheren, heeft Manhattan Associates de self-serviceopties 
uitgebreid waarmee consumenten toegang kunnen krijgen 
tot Manhattan Digital Self-Service en Manhattan Virtual 
Assistant Support. Manhattan Digital Self-Service wordt 
in realtime weergegeven vanaf het Manhattan Active 
Omni-platform en ingezet op de eigen digitale omgeving 
van de retailer. De technologie stelt consumenten in 
staat om onmiddellijk navraag te doen, zijn ervaring bij 
te stellen en te herzien. Naast het verminderen van frictie 
over klantvragen, helpt dit ook de kosten te verlagen 
en specifieke ondersteuning te verlossen van taken die 
consumenten veel liever zelf doen. 

Met technologie voor de ondersteuning van een native 
virtuele assistent kunnen retailers hun voordeel doen  
met de explosie in commerce via spraakgestuurde 
apparaten. Welnu, betrokkenheid is nu zo eenvoudig  
als zeggen “Alexa, waar is mijn order?” De gehele 

customer engagement wordt beheerd door Manhattan, 
inclusief de eerste spraakregistratie en -verificatie. Nadat 
contact tot stand is gebracht, kan de consument een 
retourzending starten, een order annuleren en zelfs 
vragen of een klantenservicemedewerker terug wil bellen. 
Naarmate de manier waarop consumenten shoppen 
zich ontwikkelt, moeten de merken die wij helpen ook 
blijven ontwikkelen. Manhattan zal hen blijven helpen 
om ervaringen te leveren die boven verwachting gaan, 
inclusief loyaliteit en toegevoegde waarde — en daarmee 
echt beheer van de klantervaring bieden. 
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Features + functies
– Verkrijg een configureerbare look-and-feel 

die bij elke digitale merkervaring past
– Genereer updates via e-mails en sms’jes 

rechtstreeks naar de klant zoals de 
order-, verzend- en  leveringsbevestiging 
samen met de bijgewerkte verwachte 
aankomsttijd

– Gebruik templates om snel een huisstijl en 
layout op e-mails toe te passen 

– Laat klanten de ervaring na de aankoop 
beheersen

– Bied realtime tracering van verzendingen 
met native plug-ins van carriers zoals UPS, 
DHL, PostNL en FedEx

– Initieer retouren en het printen van labels
– Breid de orderpick-uptijden in winkels uit 
– Maak omruilen mogelijk
– Klanten in staat stellen om hun 

parkeerplaats/voertuiginformatie naar de 
winkel te sturen voor een ‘curbside pick-
up’ bestelling

– Maak veilige betalingen mogelijk 
door ‘Betaal via link’ aan te bieden als 
betaaloptie voor klanten  
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POINT OF SALE
Point-of-sale systemen (POS) zijn van oudsher nooit 
ontworpen voor omnichannelverkoop en bieden 
daarom niet het brede scala aan klantgerichte 
mogelijkheden waar de huidige retailomgeving om 
vraagt. De meeste legacysystemen worstelen met 
functies zoals netwerkvoorraad, gecombineerde on- en 
offline orders en in-store promoties. Tegelijkertijd zijn 
e-commerceplatforms maar zelden robuust genoeg om  
in-store transacties te ondersteunen. Met Manhattan 
Active Omni hoeft u nooit te schipperen. 

Om effectief te kunnen concurreren in fysieke retail 
moet u een engagementplatform hebben waarmee uw 
winkelmedewerkers de ‘altijd verbonden’ klanten een 
stap voor kunnen blijven. Exploitanten passen zich aan 
veranderende winkelontwerpen en -formats aan, evenals 
aan nieuwe combinaties van order- en betalingstypes. 
Tegenwoordig is het kiezen van een winkelsysteem zowel 
een zakelijke als een technische beslissing. 

Omdat Manhattan Point of Sale (POS) onderdeel is van 
Manhattan Active Omni, kan het overal worden ingezet — 
in de winkel, op traditionele Windows-pc’s of op mobiele 
iOS- en Android-apparaten — waarbij van dezelfde 
responsieve interface in alle vormfactoren gebruik wordt 
gemaakt. Manhattan POS ondersteunt zowel permanente 
winkels als pop-uplocaties, en zowel persoonlijke service 
als drukke winkels. Hierdoor kunnen retailers altijd de beste 
implementatiestrategie voor hun onderneming kiezen. 
De oplossing heeft ook realtime toegang tot volledige 
netwerkbeschikbaarheid. Met één enkele tik van een 
betaalkaart kan de medewerker elke kans benutten om 
een klant blij te maken. Alle customerengagementlocaties 
werken op één enkele, eenvoudig te beheren 
softwareversie en de oplossing is eenvoudig en intuïtief, 
of het nu op een vast of een mobiel apparaat is. 
En dankzij resilientcloudtechnologie kan Manhattan POS 
offline werken bij uitval van het netwerk met volledige 
betalingsondersteuning, inclusief prijzen en promoties. 

Manhattan POS maakt gebruik van Manhattan Active 
Omni’s bedrijfsbrede promotie- en prijscapaciteiten (met 
gelokaliseerde datum, taal en btw-berekening) in de 
winkel om een veelomvattende omgeving te creëren voor 
aanbiedingen per markt, regio, kanaal en klanten. Het is nu 
eenvoudiger dan ooit om de juiste aanbieding op de juiste 
tijd te presenteren. 

20



OPMARS VAN DE

MACHINES
In de afgelopen paar jaar zijn sciencefictionbegrippen 
zoals ‘kunstmatige intelligentie’ en ‘machine learning’ 
ingeburgerd geraakt. Toch zijn deze concepten niet nieuw. 
Artifical intelligence (AI), of kunstmatige intelligentie, 
stamt uit het Dartmouth Summer Research Project 
van 1956. Alleen werd het tot voor kort niet in de 
supplychainwereld gebruikt. 

Dat komt omdat het nog niet zo lang geleden is 
dat menselijke vindingrijkheid, creativiteit en pure 
vastberadenheid voldoende waren om een supply chain 
door elk piekseizoen te loodsen. Winkelpromoties waren 
beperkt tot een enkele combinatie van artikelen en 
winkel. En het afsluiten van jaarlijkse transportcontracten 
was eenvoudig, omdat de volumes beheersbaar waren. 
Maar die tijd is voorbij. 

De snelheid en omvang van de moderne supply 
chain, de invloed van omnichannel en de afname in 
beschikbare menselijke capaciteit hebben een complexe, 
nieuwe realiteit gecreëerd voor commerce, logistiek 
en fulfilment. Het resultaat is dat een groot deel van 
de technologiewereld AI-koorts heeft gekregen en 
massaal algemene intelligentie hubs heeft gecreëerd. 
Bij Manhattan Associates benaderen we het anders. 
Wij zien machine learning als een hulpmiddel, geen 
marketingtactiek. Deze krachtige, toegepaste 
wetenschap wordt gebruikt om problemen op te lossen 
voor onze klanten die voorheen niet op te lossen waren. 

Toegepaste machine learning helpt het 
onmogelijke mogelijk te maken

Manhattan heeft een enorm breed en getalenteerd 
datawetenschapsteam dat pionierswerk verricht in het 
gebruik van geavanceerde wiskunde en machine learning. 
Deze tools zijn in onze oplossingen geïntegreerd om 
antwoorden te vinden op lastige problemen, zoals het 
bepalen van de optimale locatie voor realtime order 
fulfilment om aan leveringsbeloften te voldoen met 
zo min mogelijk invloed op de winkel en een zo groot 
mogelijke winst. Of het bepalen van het effect van één 
enkele promotie op één enkele SKU terwijl duizenden 
promotiecombinaties tegelijkertijd op honderden markten 
worden uitgevoerd. Zolang de snelheid van connected 
commerce en de digitale supply chain onmogelijke 
problemen blijft creëren, blijft Manhattan Associates 
investeren in de wetenschap achter de supply chain om 
deze problemen helpen op te lossen. 
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STORE INVENTORY  
EN FULFILMENT

Features + functies

VOORRAAD

– Verzeker voorraadnauwkeurigheid met cycle counts,  
RFID-ondersteuning en inventarisatie van voorraden. 

– Bekijk en beheer winkelvoorraad met 
indelingscodeconfiguratie om voorraad te onderscheiden 
in: voorradig, verkoopbaar, in afwachting van 
kwaliteitscontrole en beschadigd 

– Bekijk verwachte voorraadlijsten voor bestellingen en  
in-transit met verwachte aankomstdata op productniveau

– Beheer de doorlopende voorraad met grotere 
nauwkeurigheid, met aanpassingen 

– Integreer winkelreplenishment met ontvangst en indeling
– Stroomlijn het ontvangstproces met de mogelijkheid om 

voorraad in de winkel te ontvangen per artikel, pakket, doos 
of vracht met ondersteuning voor audits op pakketniveau, 
blinde en/of verkeerde ontvangst in de winkel

– Beheer retouren van seizoensartikelen met behulp van 
pullback en transferorderverwerking.

– Initieer ad hoc transfers van winkelvoorraad voor 
herbalancering en stuur terug naar de leverancier 

FULFILMENT

– Beheer de in-store gebruikerservaring en fulfilment-
activiteiten met gelokaliseerd inzicht in fulfilment, 
performance en risico’s

– Zorg voor zichtbaarheid van werkbelasting met een 
in-store fulfilmentdashboard, pushmeldingen om 
medewerkers te waarschuwen en realtime statistieken 
over fulfilmentachterstanden in de winkel

– Identificeer automatisch orders en leveringen met de 
hoogste prioriteit om de fulfilmentwerkdruk in de winkel 
te beheren en identificeer orders die gevaar lopen

– Optimaliseer picken op basis van winkelactiviteiten, 
-processen en -indelingen met behulp van order, batch, 
team-based picking en pick-to-slot
> Verdeel orders over meerdere afdelingen en medewerkers
> Elimineer sorteren met pick-to-slot
>  Optimaliseer de pickroute en begeleid de doorstroom  

op basis van de winkelindeling
>  Sneller picken met geoptimaliseerde pickroutes geleid  

door RFID-data
– Beheer stapsgewijs ophalen, orders zoeken, klantverificatie 

en het registreren van handtekeningen als leveringsbewijs
– Beheer niet-opgehaalde orders met de mogelijkheid om 

orders die niet tijdens de ophaalperiode zijn opgehaald 
te identificeren, te vinden en weer in de winkelvoorraad op 
te nemen

– Identificeer pick-uporders waarvan de ophaalperiode 
binnenkort vervalt om proactief contact met de klant op 
te nemen om de ophaaldatum te verlengen

– Bereken winkel- en verzendpakketten en traceer pakketten 
zonder onderhoud met behulp van out-of-the-box-integratie 
naar pakketvervoerders

– Pick en verpak op basis van gedetailleerde aanwijzingen 
voor gespecialiseerde producten, gepersonaliseerde 
verzoeken en productspecifieke taken

– Gebruik functies voor (herhaaldelijk) afdrukken met behulp 
van native printservices

– Regel ontvangst, locatie en pick-up van site-to-store orders

Historisch is het vertrouwen dat traditionele retailers 
in voorraadcijfers hebben laag. Door het routinematig 
afhandelen van artikelen ligt de nauwkeurigheid van de 
winkelvoorraad vaak rond de 70% — nog voor de druk van 
omnichannel fulfilment. Als een klant online een artikel koopt 
met de belofte dat het klaar ligt in de winkel, moet dat artikel 
wel voorradig zijn en voor die klant worden gereserveerd. 
Zo niet, dan gaat de koop waarschijnlijk niet door en 
vaak verliest u dan een klant. De mogelijkheid om het 
winkelnetwerk in te zetten als een touchpoint voor commerce 
met een digitaal aspect, is van het grootste belang geworden 
om geweldige omnichannelervaringen te leveren. 

Manhattan Store Inventory Management verzekert de 
nauwkeurigheid van voorraden — en verbetert dus de 
verkoop — door het risico dat een artikel niet voorradig is te 
verkleinen en winkelreplenishment te vereenvoudigen. Met de 
speciaal voor de winkelmedewerker ontwikkelde mogelijkheid 
om ontvangst en voorraad mobiel te beheren, heeft 
Manhattan het eenvoudig gemaakt om winkelreplenishment, 
site-to-store orders en terughalen en transfers voor vrachten, 
kisten, dozen en artikelen te verzorgen. 

Voorraadnauwkeurigheid is weliswaar topprioriteit, maar 
meteen daarop volgen eenvoudig en ongecompliceerd 
voorraadbeheer en fulfilmentactiviteiten. Door 
omnichannel commerce hebben winkelmedewerkers meer 
verantwoordelijkheden gekregen. Ze moeten nog steeds 
uitstekende verkopen en service blijven leveren, maar ook 
aan klantverwachtingen voldoen en beloften over buy-online, 
pick-up in-store, ship-from-store en ship-to-store waarmaken. 

Manhattan Store Order Fulfilment biedt stapsgewijze 
controle vanuit één responsieve interface die op elke 
willekeurige vormfactor en alle besturingssystemen kan 
draaien. Het is ideaal, ongeacht of u een grote winkel hebt 
met speciale activiteiten en klantenserviceteams of een kleine 
zaak runt met medewerkers die alle activiteiten moeten 
verzorgen. Robuust picken, verpakken, ship-from-store 
en ophalen in de winkel verloopt allemaal soepel via een 
gebruiksvriendelijke mobiele interface. Realtime toegang 
tot informatie over fulfilment, activiteiten en processen in de 
winkel maken efficiënt winkelfulfilment mogelijk en zorgen 
ervoor dat klanten tevreden zijn. 

Manhattan Store Inventory en Fulfilment gebruikt een 
algemeen IoT-framework, met native RFID-ondersteuning om 
de winkelperformance nog verder te verbeteren. Manhattan 
werkt met overhead en handheld RFID-scantechnologie 
voor een hogere winkelvoorraadnauwkeurigheid om meer 
beschikbare producten voor de verkoop te hebben, gebrekkig 
fulfilment vanuit winkels terug te dringen en de productiviteit 
van medewerkers tijdens pickwerkzaamheden in de winkel 
te verhogen. De technologie helpt winkelmedewerkers ook 
sneller artikelen te vinden voor klanten. 
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“ Manhattan Store Inventory en Fulfilment 
helpt ons onze voorraadnauwkeurigheid 
te verbeteren, terwijl onze medewerkers 
minder tijd in het magazijn doorbrengen. 
Het biedt een betere klantervaring in de 
winkel, verbetert onze winkelomzet  
en legt de basis voor activiteiten zoals 
online kopen, ophalen in de winkel 
(BOPIS) of verzenden vanuit de winkel.”
– LAMPS PLUS, INC.
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