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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Andere distributiemodellen offline en online verkoop?

M noodzakelijke logistieke afstemming: 
    een herkenbaar probleem: bij het bestellen op een
    webshop blijkt de voorraadstatus in de winkel niet
    te kloppen. Terwijl de webshop aangeeft dat er nog
    een X-aantal van het gewenste product of
    variëteiten daarvan aanwezig is, blijkt dit niet het
    geval te zijn, en kan toch niet besteld worden!

    Het distributiemodel van de webshop wijkt in dit
    soort situaties kennelijk af van het distributiemodel
    van de winkel(verkoop). 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M distributiemodel nader bekenen: 
    volgens Van Ossel bevat het distributiemodel van de
    handel 3 componenten:
    F de ‘handling’: het verzendklaar maken van
        bestellingen en het ontvangen en verwerken van
        retourneringen;
    F de feitelijke verzending: het transport van de
        bestelling;
    F het aanhouden van voorraden: het fysiek bewaren
        van de producten in afwachting van de bestelling.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M handling van de bestellingen: 
    F fysieke retail:
        een fysieke winkelketen, bijv. van fashion
        retailers zoals WE Fashion of H&M, werken
        doorgaans met enkele nationale distributiecentra
        (DC’s) die voor toegewezen groepen van deze
        winkels de winkelbestellingen verwerken. 

        De winkels bestellen bijv. een paar keer per week
        op basis van voorraadmutatie in de winkel.  Op
        geplande momenten zorgt de DC er vervolgens
        voor dat de bestellingen aan de betreffende
        winkels worden geleverd.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M handling van de bestellingen: 
    F fysieke retail: (vervolg)

        G het gaat hier dus om een beperkt aantal
            bestellingen (alleen van de winkels), maar die
            wel bestaan uit relatief grote orders per winkel;
        G fouten in een bestelling worden met een 
            volgende bestelling gecorrigeerd; 
        G retouren van klanten worden in de winkel
            opgelost, en komen vervolgens weer in de
            verkoop;
        G handling is hier al met al een redelijk voorspel-
            baar proces, weinig complex en goed vanuit
            winkel en DC aan te sturen.
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bron: prof. G. van Ossel
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M handling van de bestellingen: 
    F e-commerce:
        fashion retailers hebben meestal ook webshops.
        Consumenten bestellen hier direct de gewenste
        producten. 
        Ervan uitgaande dat het hierbij om hetzelfde DC
        gaat als voor de fysieke winkel(keten), zal het DC
        deze orders apart moeten verwerken.  
        Hierbij zal rekening moeten worden gehouden
        met geheel andere handlingsaspecten dan voor de
        winkels.

>> 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M handling van de bestellingen: 
    F e-commerce: (vervolg)

        G het gaat hier dus vaak om een groot aantal
            bestellingen (van individuele consumenten,
            24/7), bestaande uit kleine orders per klant;
        G het DC moet voor verpakking en verzending
            zorgen, vaak met levering de volgende dag;
        G fouten in een bestelling leiden onmiddellijk tot
            retouren die opnieuw moeten worden
            ge’handeld’ en verpakt;
        G handling is hier al met al een moeilijk voorspel-
            baar proces, redelijk complex en vrijwel 
            alleen vanuit het DC aan te sturen.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop
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bron: prof. G. van Ossel
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M verzending van de bestelling:
    F fysieke retail:
        G fysieke winkelketens worden met een zekere
            regelmaat beleverd door het DC, waarbij een
            geoptimaliseerde routing en beladingsgraad
            van groot belang zijn;
        G het gaat hier om relatief weinig leveringen
            (namelijk per winkel), maar die wel bestaan uit
            grote partijen (bulk) aan een beperkt aantal
            leverpunten (de winkels).
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M verzending van de bestelling:
    F e-commerce:
        G bij e-commerce worden juist veel kleine colli
            (verpakkingseenheden) verzonden naar heel veel
            verschillende leverpunten (consumenten of
            afhaalpunten).  Regelmatige verzending naar
            dezelfde consumenten komt hier nauwelijks
            voor, wél bij leveringen aan afhaalpunten;

        G de klant hoeft hier weinig te doen, afgezien van
            evt. ophalen of retourneren van producten.  Het
            aantal retours kan overigens omvangrijk zijn.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M aanhouden van voorraad:
    F dilemma bij voorraadbeheer:
        bij voorraadbeheer speelt -uiteraard- de hoogte
        van het voorraadniveau een grote rol, waarbij:
         G een hoge servicegraad vereist dat producten op
             voorraad zijn zodat snel aan de klant kan worden
             geleverd.  Maar teveel voorraad brengt ook risico’s
             met zich mee: risico van prijsdaling, bederf, kans 
             op diefstal en incourant raken;

         G een hoge gebruiksgraad   -hoe snel een voorraad
             door klantenorders wordt opgebruikt-   juist een
             laag voorraadniveau vereist, hetgeen geld bespaart
             en risico’s vermindert.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M aanhouden van voorraad:
    F fysieke retail:
        in een winkel gebeurt de verkoop overwegend uit
        winkelvoorraad: de klant kan het product kopen
        en meteen meenemen.

        Hierdoor dienen winkels in principe het gehele
        assortiment op voorraad te hebben.
        Het gevolg hiervan is dat  -grote-   voorraden
        verspreid zullen zijn over de fysieke winkels en
        een centraal DC.
        Winkeliers maken overigens regelmatig gebruik
        van de voorraden van collega-winkeliers.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop

M aanhouden van voorraad:
    F e-commerce:
        bij e-commerce vindt de verkoop plaats aan de
        hand van bestelling vanuit een centrale voorraad
        (bijv. bij een DC).
        De centrale voorraad wordt hier afgestemd op de
        voorspelde vraag voor de gehele markt, niet
        lokale markten, zoals bij fysieke retail gebeurt.
 
        Ook kan vanuit virtuele voorraad verkocht
        worden, dropshipping, waarbij rechtstreeks 
        wordt geleverd uit voorraad van leveranciers van
        de retailer. 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Verschillen distributiemodellen offline/online verkoop
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Introvideo: https://www.groenewout.nl/nieuwsbericht/blokker-bouwt-
nieuw-omni-channel-distributiecentrum/         
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen: service vs. kosten:
    zoals inmiddels duidelijk zal zijn, is het werken met
    2 aparte goederenstromen, zonder enige integratie
    en dus zonder synergie, niet optimaal.
 
    Een integratie zou fysiek en ook virtueel kunnen
    plaats vinden.
 
    3 overwegingen spelen hierbij een belangrijke rol:
    F de servicegraad
    F de kosten
    F de fysieke levering van de goederen. 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen: service vs. kosten:
    F de servicegraad:
        retailers streven naar een hoge servicegraad,
        hetgeen meer is dan de directe leverbaarheid of
        snelle verzending van producten.  

        Het gaat hier ook over transparantie omtrent
        winkelvoorraad, informatie over locaties,
        openingstijden, enz.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen: service vs. kosten:
    F de kosten:
        wanneer wordt gewerkt met een apart DC voor e-
        commerce dan kunnen de betreffende kosten van
        handling verminderd worden.  Maar tegelijkertijd
        ontstaan zo wél meer gescheiden voorraden. 
        Hierdoor zal het totale voorraadniveau toenemen,
        waardoor een te lage omloopsnelheid van de
        voorraad ontstaat, met minder winst tot gevolg.

          Ter indicatie: uitgaande van eenzelfde servicegraad en
          vergelijkbare omzet, heeft een winkelketen met 10 winkels
          ruim 3 keer meer voorraad nodig dan een e-commerce speler
          vanuit één centraal DC.

21

DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen: service vs. kosten:
    F de fysieke levering van de goederen:
        hoe worden online gekochte goederen die voor
        afhalen in de fysieke winkel worden gereserveerd,
        aan de winkel geleverd?  
        Gebeurt dit samen met de ‘normale’ winkel-
        goederen, of gebeurt dit met apart transport? 

        Of erger: worden de online gekochte goederen uit
        de voorraad van de winkel zelf onttrokken (met
        alle administratieve en logistieke gevolgen van
        dien)?
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen:
    F fysieke integratie van voorraden:
        veelal worden bij de lancering van een webshop
        de orders verzendklaar gemaakt in het bestaande
        DC van de fysieke winkels. 
        Voor aanvankelijk kleinere volumes is dit goed
        werkbaar, maar bij grotere volumes is dit al gauw
        niet efficiënt.  Het ligt dan voor de hand om de
        voorraden voor winkel- en webverkoop fysiek te
        scheiden.

        De webshop wordt dan als aparte winkel gezien,
        met een apart deel van de totale voorraad.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen:
    F gecombineerde voorraden:
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen:
    F aparte voorraden:
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Integratie van goederenstromen:
    F fysieke of virtuele integratie:
        integratie van winkel- en webvoorraden (in de
        winkels of in het DC) blijkt niet eenvoudig te zijn,
        zeker wanneer tegelijkertijd, zowel online als
        offline, aanspraak wordt gemaakt op een bepaald
        artikel. 

        Voor voorraden in de winkel bestaat hiertoe een
        oplossing: het creëren van veiligheidsmarges,
        d.w.z. dat goederen uit de winkels alleen
        voor online verkoop beschikbaar wanneer een
        zekere minimumvoorraad aanwezig is.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Integratie van online en offline goederenstroom

M Opdracht 1, omnichannel distributie:
     Lees het pdf-artikel over Scotch & Soda. 

     F opdracht:
         breng een bondig advies uit aan Scotch&Soda over
         hoe dit bedrijf  -dat van oudsher een groothandel is-
         zich kan ontwikkelen tot een ‘omnichannel
         distributiemodel’. 
         De focus ligt onder meer op het openen van winkels,
         terwijl ook voortdurend in de kosten wordt gesneden.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Belangrijke onderdelen van de logistiek keten:
    F DC van de leverancier;
    F centraal retail DC.  Vaak betreft dit één nationaal
        DC (bv. Van Haren schoenen, Waalwijk), soms 
        een aantal DC’s in verschillende landen of regio’s
        (bv. Zara);
    F decentrale retail DC’s, vaak in de vorm van ‘hubs’,
        magazijnen als opslagpunten tussen een DC en 
        de winkels;

>>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Belangrijke onderdelen van de logistiek keten:
    F dark stores, betreffen e-commerce fulfillment
        locaties, DC’s veelal in de vorm van supermarkten
        die niet voor consumenten toegankelijk zijn. 
        Kunnen ook ‘click & collect’ locaties zijn;
    F fysieke winkels, kunnen ook als afhaalpunt
        worden ingezet (bv. AH voor Bol.com);
    F eigen vrijstaande afhaalpunten, niet verbonden
        aan een winkel of dark store, bv. particulieren
        aangesloten bij ViaTim;

>>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Belangrijke onderdelen van de logistiek keten:
    F afhaalpunten van derde partijen, zoals DHL
        Servicepunten, of Kiala-punten bij andere
        winkeliers;
    F onbemande bezorgpunten, zoals parcel collect &
        return automaten bij Asda (zie handout 05);

    F voor alle onderdelen van de logistieke keten geldt
        dat zij in eigen beheer kunnen worden ge’rund’ 
        en ook dat zij kunnen worden uitbesteed.
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Kernfunctiemodel voor huidige en nieuwe modellen:
    het kernfunctiemodel toont tal van combinaties van
    de onderdelen van de logistieke keten en mogelijke
    kernfuncties.

    De combinaties kunnen uiteenlopende gevolgen
    hebben voor de efficiëntie en kosten van het
    logistieke proces en dienen steeds grondig te
    worden geanalyseerd.

>>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Kernfunctiemodel voor huidige en nieuwe modellen:
    zo zou een retailer kunnen overgaan tot voorraad
    aanhouden bij het DC van de leverancier en
    verzending van klantenorders naar de fysieke
    winkel of naar de consument met inzet van een
    afhaalpunt (bv. Kiala).

    Hoe centraler voorraad wordt aangehouden en
    picking plaatsvindt, hoe groter de omloopsnelheid
    van voorraad en hoe efficiënter de handling.
    Tegelijkertijd kunnen, wanneer de afstand van de
    voorraad tot het leveringsadres te groot wordt, de
    verzendkosten oplopen. >> 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Kernfunctiemodel voor huidige en nieuwe modellen:
    combinaties die in de opstartfase worden gemaakt
    zullen ongetwijfeld anders zijn dan wanneer de
    retailer zich in de groei- of in de volwassenheidsfase
    bevindt.

    De ideale goederenstroom bestaat niet, hetgeen ook
    geldt voor de combinaties in het kernfunctiemodel. 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F supermarkten:
        e-commerce is hier relatief nieuw en wordt nog
        steeds gedomineerd door bestaande winkel-
        ketens. 
        De bestaande goederenstroom is weinig
        gecompliceerd: leveringen vanuit leveranciers
        naar DC(’s) van de retailer, vervolgens
        winkelorders naar de supermarkten.
        Sommige producten, zoals brood en verswaren,
        kunnen rechtstreeks aan de supermarkten
        worden geleverd.

>>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F supermarkten:
        inmiddels hebben de supermarkten de voordelen
        ontdekt van in-store picking: het verzendklaar
        maken van (online) bestellingen in de
        supermarkt.

        De bestellingen kunnen vervolgens door de
        supermarkt worden thuisbezorgd.  Sommige
        supermarkten maken zelfs gebruik van
        afhaalpunten.
 >>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F supermarkten:
        in-store picking is minder efficënt dan
        bestellingen in orde maken in een afzonderlijk
        magazijn, en kan al snel normale winkeloperaties
        verstoren.
 
        Vandaar dat sommige 
        supermarkten kleinere 
        e-commerce DC’s of dark
        stores met afhaalpunt
        opzetten (AH).  Soms zelfs
        in de vorm van afhaal-drive-ins (Carrefour). >>
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F supermarkten:
        duidelijk is dat steeds meer gebruik wordt
        gemaakt van online (gewone) boodschappen
        bestellen. 

        Dit heeft uiteraard gevolgen voor het fysiek
        bezoeken van supermarkten: dit zal gaandeweg
        meer afnemen, waardoor sommige supermarkten
        -in de huidige fysieke vorm-  zelfs zullen
        verdwijnen.

Video: https://www.warehousetotaal.nl/marktnieuws/hoogvliet-supermarkten-

opent-dc-servicecentrum-en-slagerij-ineen/109633/       


