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“ De nieuwste generatie TMS-oplossingen zoals Manhattan Active 
Transportation Managment is significant sneller en maakt ook het 
werk van de transportplanner makkelijker met zelfconfigurerende en 
zelfafstemmende intelligentie om telkens de beste keuzes te maken.”  

 Chris Cunnane, ARC Advisory Group

SNELLER, SLIMMER  
EN EENVOUDIGER.

Manhattan Active® Transportation Management

De complexiteit van logistiek en serviceverwachtingen zijn het afgelopen decennium 
drastisch toegenomen en het afgelopen jaar is ontwrichtender geweest dan ooit.
Kleine en grotere verstoringen zoals netwerkwijzigingen, toenemende tarieven, 
verminderde capaciteit en stijgende verwachtingen van leveranciers en klanten 
hebben voor meer complexiteit en hogere volumes gezorgd, waar legacy 
transportmanagementsystemen (TMS) nooit voor zijn ontworpen. Bedrijven 
proberen zich naarstig aan nieuwe onzekerheden aan te passen,  waarbij flexibiliteit 
de meest waardevolle eigenschap binnen de sector is geworden.

Tegelijkertijd is inkoop steeds ingewikkelder geworden, duurt het maken van 
planningen te lang en is de uitvoering een mijnenveld van uitzonderingen en 
workarounds geworden. De status quo is niet langer goed genoeg. Daarom hebben 
we iets beters verzonnen.

Manhattan Active Transportation Management (TM) is de nieuwste generatie TMS. 
Het is cloud-native, bestaat volledig uit microservices en hoeft nooit geüpgraded 
te worden. Elke 90 dagen komen voor alle gebruikers nieuwe functies en updates 
beschikbaar.  Het is ontworpen met het oog op uitbreiding, dus u kunt uw eigen 
innovaties toevoegen zonder dat dit gevolgen heeft voor toekomstige updates. 
Bovendien maakt het systeem deel uit van Manhattan Active Supply Chain, 
een enkele app waarmee u de volledige controle heeft over distributie, arbeid, 
automatisering en nu dus ook transport.

Features en functies: 
– Cloud-native SaaS-architectuur met 

alleen microservices
– Gebouwd voor uitbreidbaarheid om 

unieke logica naadloos toe te voegen
– Doorlopende multimodale planning  

en optimalisatie
– Snelste optimalisatiesnelheid in de sector
– Zelfconfigurerende en zelfafstemmende 

optimalisatie-engine
– Unified, responsieve gebruikerservaring  

in het hele netwerk
– Vooraf verbonden zichtbaarheid, 

capaciteit en carrierpartners
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Voordelen:
– Cloud-native SaaS-oplossing die 

volledig uit microservices bestaat en 
nooit hoeft te worden geüpgraded  

– Automatische realtime op- en 
afschaling van prestaties om 
fluctuaties in de vraag op te vangen

– Altijd toegang tot innovaties die elk 
kwartaal worden uitgebracht

– Onderdeel van een enkele app met 
functies rondom distributie, arbeid 
en automatisering
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Cloud-native wendbaarheid  
en prestaties
In het afgelopen decennium zijn de meeste TMS-oplossingen overgezet naar 
de cloud. Maar het verschil tussen clouddiensten begrijpen is soms verwarrend 
omdat de termen ‘cloud’ en ‘cloud computing’ gemeengoed zijn geworden 
voor elke oplossing die buiten de vier muren van een onderneming worden 
gehouden. Vaak worden termen als ‘draait in de cloud’ of ‘gehost in de cloud’ 
gebruikt voor oude oplossingen of ontwerpconcepten die aangepast zijn om 
in een extern datacenter te kunnen draaien. Dit wordt ook wel ‘cloudwashing’ 
genoemd. Dergelijke ‘cloudwashed’-oplossingen maken onvoldoende of helemaal 
geen gebruik van de kern van cloudarchitectuur, terwijl die bedrijven juist grote 
voordelen bieden. In plaats daarvan worden de beperkingen van oude oplossingen 
simpelweg naar andere servers in een ander gebouw verplaatst. Dat betekent dat 
ze nog steeds kampen met dezelfde problemen rondom extensies, implementatie, 
upgrades, schaalbaarheid, licentiekosten en time-to-market. In feite zijn het precies 
dezelfde verouderde, monolitische on-premiseoplossingen.

Manhattan Active TM is cloud-native en ontworpen voor flexibiliteit en 
schaalbaarheid, zodat het voorbereid is op wat komen gaat. De term ‘cloud-native’ 
verwijst naar applicaties die van technieken als virtualisatie en containerisatie 
profiteren, uitgebreid gebruikmaken van API’s en de schaalbaarheid van internet 
benutten om autonoom enorme hoeveelheden rekenkracht in te zetten. Hierdoor 
is Manhattan TM schaalbaar, betrouwbaar, uitbreidbaar en betaalbaar. Gebruikers 
in elke rol en op elke locatie profiteren van een enkele uniforme ervaring met 
maximale snelheid, consistentie en nauwkeurigheid.

Bij Manhattan Associates kiezen we voor een cloud-native aanpak voor al onze 
supplychainoplossingen, omdat wij ervoor willen zorgen dat u uw beloften kunt 
nakomen en een geweldige ervaring kunt creëren voor zowel uw teams als 
uw klanten.



4

UNIFIED  
CONTROL
Transportleiders zijn het effectiefst als ze op kantoor of 
onderweg toegang hebben tot een enkele allesomvattende 
werkruimte. Unified Logistics Control biedt een volledig 
vernieuwde ervaring met planning die intuïtiever en beter 
configureerbaar is. Het is doelgericht ontworpen om het 
transportnetwerk sneller en eenvoudiger te visualiseren, zodat 
planners slimmer kunnen werken.

De rijke gebruikerservaring is visueel ingericht en volledig 
aanpasbaar. De grote, interactieve kaarten bieden een 
uitgebreid canvas om informatie over orders en zendingen te 
bekijken. Realtime gegevens zijn met een enkele klik of tik op 
te halen. 

OPLOSSINGSCOMPONENTEN
Een unified, cloud-native logistieke oplossing ontworpen 
om met de transportbehoeften van een bedrijf, ongeacht 
volume, complexiteit of locatie, mee te groeien.  

TRANSPORT  
MANAGEMENT
Manhattan Active Transportation Management is het snelste, 
slimste en eenvoudigste TMS ooit. Het is ontworpen door 
gespecialiseerde datawetenschappers en engineers met 
meer dan drie decennia aan kennis en ervaring met ‘s werelds 
meest complexe supply chains. Al deze kennis hebben 
we gecombineerd met de meest innovatieve technologie 
in de industrie om echt iets unieks te creëren voor 
transportplanning en -uitvoering.

Van de buitengewone cloud-native architectuur en volledig 
nieuwe, razendsnelle multimodale solver met intelligente 
zelfafstemmende optimalisatie tot unified gebruikerservaring 
en vooraf geïntegreerd tarief- en capaciteitbeheer: Manhattan 
Active TM verbetert zichtbaarheid, versnelt planning en 
verlaagt totale vervoerskosten.
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De intuïtieve gebruikersinterface biedt een gepersonaliseerde 
planningservaring door beelden en gegevens op de 
behoeften van individuele gebruikers af te stemmen. 
Plannings- en uitvoeringswerkzaamheden kunnen in Unified 
Logistics Control tot in detail worden gemaakt en beheerd. 
Zendingen zijn altijd volledig zichtbaar, zodat het eenvoudiger 
dan ooit is om wijzigingen door te voeren.

Zoeken is snel en makkelijk, resultaten kunnen op alle 
belangrijke prestatie-indicatoren worden gefilterd. Zo kunnen 
gebruikers trends sneller herkennen en meteen reageren. 
Er is geen scheiding meer tussen inzicht en actie, want in 
tegenstelling tot traditionele “controletorens” zitten inzicht  
en uitvoering in dezelfde app.

Ook realtime meldingen zitten in de app, zowel via 
waarschuwingen als berichten. Waarschuwingen 
zijn configureerbaar en worden door wijzigingen of 
uitzonderingen geactiveerd, zodat gebruikers waar dan 
ook in de oplossing in realtime worden gewaarschuwd. 
Proactieve digitale communicatie tussen collega’s is ook 
voorzien, gebruikers kunnen met elkaar samenwerken 
en communiceren ongeacht waar ze zich in het netwerk 
bevinden.

TM Carrier
Manhattan TM Carrier biedt nieuwe, unified controlemogelijkheden met 
een uniforme ervaring tussen het vervoerdersnetwerk en de mobiele 
app. Ongeacht waar gebruikers zich bevinden, ze werken met een enkele 
interface voor activiteiten zoals aanbestedingen, appointment scheduling, 
zichtbaarheid van zendingen, tracken van gebeurtenissen en meer.

Met Manhattan TM Carrier kunnen verladers rechtstreeks en effectiever 
met dienstverleners samenwerken om de uitvoering te verbeteren. 
Ook kunnen transportcoördinatoren de app gebruiken om chauffeurs 
toe te wijzen en te monitoren. Door gebruik te maken van smartphones 
en geofencingtechnologie, geeft Manhattan TMS Carrier kleine en 
middelgrote vervoerders geavanceerde zichtbaarheid en communicatie. 
Hierdoor krijgen ook kleinere vervoerders de kans om zonder extra 
kosten aan compliancevereisten te voldoen. Ook biedt het chauffeurs de 
mogelijkheid om rechtstreeks met Manhattan Active TM te communiceren, 
waar ze ook zijn.

Het resultaat? Betere service, betere naleving en betere rapportering.

Features en functies:
– Unified zichtbaarheid, inzichten en 

uitvoering in een enkele werkomgeving
– Intuïtieve, responsieve 

gebruikerservaring voor elke rol binnen 
het netwerk

– Berichten binnen de app om snel met 
collega’s te communiceren

– Configureerbare interface voor een 
gepersonaliseerde planningservaring

– Snel en eenvoudig zoeken met filters 
voor alle belangrijke bedrijfsdoelen

– Proactieve, abonnementsgebaseerde 
waarschuwingen voor gepersonaliseerd 
uitzonderingsbeheer
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UNIFIED  
OPTIMALISATIE
Het plannen van zendingen is de afgelopen twee decennia 
een stuk moeilijker geworden door een aanzienlijke toename 
van volumes, kortere leveringstermijnen en fluctuerende 
capaciteit. Door deze veranderingen is het veel ingewikkelder 
geworden om haalbare levertijden en routes te bepalen, 
zowel vanuit kosten- als serviceperspectief. Traditionele 
TMS-oplossingen kunnen de toenemende hoeveelheid 
complexe zendingsvariaties niet meer bijbenen om te voldoen 
aan de eisen van de moderne supply chain.

Manhattan Active TM gebruikt een volledig nieuwe, 
multimodale optimalisatiekern die de snelste binnen de sector 
is. Het maakt gebruik van in-memory computing, waarbij 
gegevens in een cache worden opgeslagen. Daardoor hoeft 
bij nieuwe parameters niet telkens opnieuw een hiërarchische 
gegevensstructuur te worden aangemaakt. Door een 
waarschijnlijkheidsanalyse op het transportnetwerk los te laten, 
bepaalt deze technologie automatisch de ideale algoritmen, 
afhankelijk van het probleem dat moet worden opgelost. 
Het systeem maakt ook op intelligente wijze in realtime een 
keuze uit verschillende technieken om routes te genereren, 
zonder dat tussenkomst van de transportplanner nodig is.

Een belangrijk ingrediënt voor optimalisatie is snelle 
toegang tot nauwkeurige gegevens. Hoe meer 
hoogwaardige gegevens kunnen worden meegenomen, 
des te beter het resultaat. En hoe sneller deze gegevens 
kunnen worden geïnterpreteerd en gepland, des te 
meer tijd hebben organisaties om optimale beslissingen 
te nemen. Daarom neemt Manhattan Active TM ook 
externe gegevens in overweging tijdens het plannen en 
zijn er meer cloudconnecties dan ooit met informatie over 
bijvoorbeeld zichtbaarheid, weer en verkeer. Doordat de 
vervoerdersselectie tegelijkertijd ook wordt geoptimaliseerd, 
is het eenvoudiger om tussen ‘common carriers’ en 
particuliere vervoerders, indien van toepassing, te kiezen.

Manhattan Active TM is ook ongeëvenaard slim. Traditioneel 
moesten transportplanners rekening houden met een groot 
aantal gedetailleerde parameters, dat allemaal moest worden 
aangepast om een klassiek TMS-plan te perfectioneren. 
Manhattan Active TM configureert en stelt deze factoren 
nu automatisch af voor de beste resultaten. In oude TMS-
oplossingen zouden handmatige instellingen zoals de maximale 
afstand tussen stops, die een planner bijvoorbeeld op 120 km 
instelt, mogelijkheden missen voor stops op een afstand van 
bijvoorbeeld 120,5 km. Manhattan Active neemt alle factoren in 
realtime mee en past de planningsparameters aan, zodat nooit 
een efficiëntere optie wordt gemist. Al met al zijn honderden 
handmatige configuratieparameters overbodig geworden.

Manhattan Active TM is technologisch de meest geavanceerde 
oplossing voor het optimaliseren van transport ooit. De 
oplossing stroomlijnt, versnelt en optimaliseert elk transportplan, 
beschermt uw bottomline en verbetert de klantenservice.

Features en functies:
– Volledige modale ondersteuning voor wagenparken en 

vervoerders, voor alle routes en assets
– Lastminuteaanpassing van bestaande zendingen als nieuwe 

orders beschikbaar komen
– Volledige ondersteuning voor flexibele tarieven, voor alle modi
– Historische en actuele verkeersgegevens worden meegenomen
– Zelfconfigurerende en zelfafstemmende optimalisatiekern
– In-memory computing en caching zorgen voor de snelste 

netwerksolver in de industrie 
– Vrachtoptimalisatie en consolidatie/conversie van modi 

(bijvoorbeeld LTL naar multi-stop TL)
– Optimalisatie van routes met meerdere etappes, inclusief 

gebruik van crossdocks
– Minder routes, kilometers en brandstofkosten
– Consolidatie van orders om efficiënt te verzenden
– Ondersteund compliancevereisten en -richtlijnen van 

vervoerders en leveranciers
– Verbeterde samenwerking en communicatie 

met handelspartners

Ingenieus uitbreidbaar
Manhattan Active TM is vanaf de grond af opgebouwd om te kunnen worden uitgebreid, zodat u snel en eenvoudig de 
kracht van uw innovatie kunt combineren met die van ons. We begrijpen dat uw bedrijf uniek is. U moet het datamodel dus 
kunnen aanpassen, toegang tot API’s en uitgangspunten hebben en de interface naar wens kunnen configureren. Hiervoor 
maken we gebruik van een nieuw soort SaaS-TMS-architectuur, zodat verladers Manhattan Active TM kunnen uitbreiden 
zonder dat dit gevolgen voor toekomstige updates heeft. Of u nu een nieuwe ervaring binnen de gebruikersinterface wilt 
vormgeven, nieuwe kenmerken wilt toevoegen om te volgen of uw eigen ‘secret sauce’ externe logica wilt toevoegen, dat 
kan allemaal met dit bijzondere TMS. 

Voordelen:
– Uitbreidbaar op data-, UI- en serviceniveau zonder updates te beïnvloeden
– Duizenden REST API’s om snel verbinding te maken met nieuwe netwerkpartners
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UNIFIED 
UITVOERING
Wat het uitvoeren van binnenlandse en internationale 
transportplannen betreft, zet Manhattan Active TM een nieuwe 
standaard voor ‘s werelds meest complexe supply chains 
met alle voordelen van een zeer geavanceerde architectuur, 
datawetenschap en moderne gebruikerservaringen.

Manhattan Active TM maakt het eenvoudiger dan ooit 
om bedrijven aan uw netwerk toe te voegen. Met meer 
partnerconnecties dan ooit en de mogelijkheid om er snel en 
eenvoudig meer toe te voegen, biedt deze technologie meer 
zichtbaarheid, capaciteit en betrokkenheid met een enkele tik. 
Dankzij Manhattans snelle onboardingproces kunt u nieuwe 
mogelijkheden en connecties van begin tot eind in slechts 
een week online brengen.

Sterker nog: wij hebben veel van die connecties al voor  
u gemaakt. Het Manhattan Carrier Network biedt 
toegang tot reeds aangesloten vervoerders, capaciteit- en 
zichtbaarheidspartners dan ooit tevoren. Hetzelfde geldt voor 
het leveranciersnetwerk, met een snelle, eenmalige set-up 
en onboarding met de mogelijkheid om routeverzoeken 
te beheren en reacties te communiceren. Veel partners die 
voordelen zoals aanpasbare tarieven en capaciteit, realtime 
zichtbaarheid en verkeersinformatie bieden, zijn al geïntegreerd. 
Manhattan Active TM heeft zelfs een ingebouwde mogelijkheid 
om transportaanvragen te plaatsen en rechtstreeks in het TMS 
met vrachtmarktplaatsen te communiceren.

Onze snelle, dynamische zoekcriteria voor zowel tarieven als 
haalbaarheid van routes voor contracttarieven bieden veel meer 
dan een snelle tariefcheck. De haalbaarheid is gebaseerd op 
verschillende factoren, zoals gewichts- en volumebeperkingen, 
beschikbare capaciteit en zelfs doorvoertijden.

Manhattan TM stroomlijnt verouderde processen voor het 
afrekenen van vrachten door facturen per uitzondering 
te beheren en buitensporige en incorrect in rekening 
gebrachte kosten snel en efficiënt te reduceren. Het 
automatiseren van communicatie en processen vermindert 
de overhead en kostbare fouten en verbetert de naleving 
van vervoerscontracten voor en na de audit, vrachtaudits en 
betalingsmogelijkheden.

Naast de realtime inzichten die door Manhattan Active TM 
worden geboden, zijn ook geavanceerde rapporten en 
business intelligence beschikbaar. Deze bieden ongekende 
controle en praktische inzichten waarmee operationele 
metrics eenvoudig te monitoren zijn.

Features en functies: 
– Communiceer met vooraf verbonden partners in 

zichtbaarheid, vervoerders en marktplaatsen
– Voorzie in behoeften rondom zichtbaarheid, 

waarschuwingen en uitzonderingsbeheer
– Digitale vrachtbemiddelingintegratie met tariefvergelijking 

en verzendmogelijkheden
– Beheer appointment scheduling met realtime zichtbaarheid 

van zendingen
– Gedetailleerde zichtbaarheid en efficiëntie met mobiel 

in- en uitchecken bij de yard
– Leveranciersnetwerk met eenvoudige set-up en beheer
– Vraag spottarieven aan bij verschillende dienstverleners  

en brokers
– Geïntegreerde business intelligence dashboards en rapporten
– Beheer facturering en afstemming 
– Stel match- of automatische betalingsprocessen in 

met vervoerders
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