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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        betreft retailers die hun collecties zelf ontwerpen,
        laten produceren, en onder eigen merknamen in
        hun winkels verkopen (o.a. C&A, H&M, Zara).

        G 2 belangrijke ontwikkelingen:
            O fast fashion, waarbij deze retailers proberen
                hun voorraden maximaal in winkels op te
                slaan, niet in DC’s;
            O value fashion, waarbij retailers zich in de
                lagere (of laagste) prijssegmenten bewegen,
                waardoor online verkoop soms geen optie is.



DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        G fast fashion:
            deze retailers hebben  -in tegenstelling tot
            enkele jaren geleden- te maken met voort-
            durende aanvoer van nieuwe trend-collecties,
            die volledig naar de winkels worden doorge-
            stuurd. Gehele assortimenten worden zo soms
            binnen 1 maand geheel vernieuwd (Zara)!
            Nabestellingen zijn vrijwel niet mogelijk,
            uitverkocht is dan echt uitverkocht.

>>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        G fast fashion:
            het doorsturen van gehele voorraden naar de
            winkels maakt dat de webshops van deze
            retailers alleen goed kunnen werken wanneer
            een centrale voorraad wordt toegewezen aan
            de webshops.
            Het gevolg is dat dit kan leiden tot relatief
            lange levertijden, vooral bij internationale
            spelers zoals Zara, die vanaf centrale DC’s in
            het buitenland, online bestelde artikelen naar
            consumenten verzenden.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        G value fashion:
            sommige retailers, zoals C&A en H&M, opereren
            in lagere prijssegmenten.  Anderen, zoals
            Primark, zelfs in nóg lagere prijssegmenten
            (ultra value retailers).
            Omdat de verzendkosten van fashion artikelen
            dezelfde zijn, ongeacht de prijs daarvan, wordt
            online verkoop hier relatief duur (gratis
            verzending of retournering??).
            Om deze reden verkoopt 
            Primark simpelweg niet online.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        verwacht mag worden dat spelers zoals Zara, in
        de toekomst meerdere regionale DC’s zullen
        opzetten om levertijden van online bestelde
        artikelen in te korten.
  
        Uiteraard wel met gevolgen 
        voor de omloopsnelheid van 
        voorraad en dus ook voor de 
        prijsstelling.  
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        maar: wat nu als er te weinig centrale voorraad
        voor de webshop ontstaat (een artikel is niet 
        meer voorradig), terwijl winkels daar nog wél
        over beschikken?
        Aangesloten retailers zouden hiertoe hun winkel-
        voorraden ook online beschikbaar kunnen stellen.
        
        Aldus zou een winkelier die een via de webshop
        besteld artikel wél in voorraad heeft, dit kunnen
        terugsturen naar het DC, of zélf als mini-DC
        kunnen optreden. >>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        ship from store: binnen het winkelpand wordt
        ruimte vrijgemaakt om online bestellingen vanuit
        de winkel te verwerken en naar de klanten toe te
        zenden. 

        Door fysieke winkels op deze wijze om te
        vormen tot mini-DC’s, zijn retailers (vooral in
        dicht bevolkte omgevingen) in staat hun online
        orders met inzet van hun netwerk van fysieke
        winkels sneller en duurzamer af te handelen.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        ship from store, markante voordelen*):
        G snelheid, groene same-day-delivery met lokale
            vervoerders;
        G minder voorraadmutaties, minder uitverkoop; 
            in de ene winkel ligt nog voldoende voorraad 
            en in de andere niet meer, en toch beschikken
            alle winkels op deze wijze over voorraad.  Er
            hoeft niet snel nee-verkoop te ontstaan;

>>

            *) Bron: Paazi e-commerce delivery
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        ship from store, markante voordelen:
        G geen onnodige douanekosten en papierwerk ;
            internationale retailers die niet in de verschil-
            lende landen beschikken over DC’s of
            magazijnen besparen op deze wijze kosten en
            tijd;
        G meer omnichannel betrokkenheid;
            winkelpersoneel wordt intensief betrokken bij
            de online activiteiten van de retailer waardoor
            bij hen meer begrip en toewijding ontstaat;

>>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        ship from store, markante voordelen:
        G online groei met bestaande faciliteiten;
            omdat e-commerce toeneemt, zal meer druk op
            de bestaande magazijnen toenemen.
            Verspreiding van voorraad neemt deze druk 
            -voorlopig-  weg;
        G betere opvang van online vraag in piekperiodes ;
            het opzetten van winkels als lokale magazijnen
            zorgt voor flexibiliteit om piekmomenten aan te
            kunnen zonder de capaciteit in een DC meteen
            te moeten uitbreiden; >>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F de geïntegreerde modebranche:
        ship from store, markante voordelen:
        G snellere verwerking van retours;
            eerder werden online bestelde artikelen via de
            winkel geretourneerd en doorgezonden naar
            het DC, waarna inspectie, opslag, herverpak-
            king en herverkoop volgde. 

            Nu kunnen retours simpelweg in de winkel
            worden nagelopen, worden opgenomen in de
            winkelvoorraad, en direct opnieuw in de winkel
            en online beschikbaar zijn.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F multimerkenwinkels en merkartikelfabrikanten:
        retailers kunnen niet voortdurend uit eigen
        voorraden (winkels of DC’s) verkopen, daar vroeg
        of laat voorraden van zekere artikelen op kunnen
        raken.

        Daarom trachten retailers goederen te verkopen
        die weliswaar bij hen zijn uitverkocht, maar die
        nog wel bij de leverancier verkrijgbaar zijn.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F multimerkenwinkels en merkartikelfabrikanten:
        het is voor grotere multimerkenwinkels al langer
        mogelijk om digitaal de voorraden van de merk-
        artikelfabrikant te raadplegen.

        Inmiddels integreren dergelijke retailers virtueel
        de voorraden van hun leveranciers in hun eigen
        voorraad. Consumenten die hun goederen via de
        webshop van de retailer bestellen, zijn zich
        overigens niet van bewust dat de bestelling
        rechtstreeks bij de leverancier terecht komt.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F multimerkenwinkels en merkartikelfabrikanten:
        ...en andersom:
        om doorverkoop in de keten te verbeteren, kan
        ook de merkartikelfabrikant op zijn beurt
        besluiten de voorraad van de retailer virtueel in
        zijn eigen voorraad integreren.

        Immers, wanneer één retail account over teveel
        voorraad beschikt, terwijl anderen out-of-stock
        raken, dan heeft iedereen er baat bij dat de
        voorraden gekoppeld worden. 
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping:
        wanneer de bestelling van de consument recht-
        streeks bij de leverancier terecht komt, ontstaan
        verschillende mogelijkheden van levering.

        Voorheen was het gebruikelijk dat de leverancier
        de goederen eerst doorstuurde naar de winkel,
        die vervolgens voor verdere verzending naar de
        klant zorgde.  
        Dit leidt vaak tot langere levertijden dan de
        webshop tracht na te leven.
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping:
        intussen maken meer en meer retailers gebruik
        van dropshipping.
        Dropshipping betreft een retail fulfillment
        methode, waarbij winkels de producten niet zelf
        in eigen voorraad hoeven te hebben, maar de
        orders rechtstreeks bij leveranciers laten plaatsen
        en deze orders door hen laten uitvoeren en
        rechtstreeks naar de klant laten verzenden.

        De winkel komt hier dus, wat betreft directe
        handling van de goederen, niet aan te pas!
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping, bijzondere aspecten:
        G dropshipping wordt ook ingezet voor longtail
            omzet, waarbij de retailer zijn assortiment 
            virtueel uitbreidt met web-only producten;

        G het kan ook worden ingezet om seizoenspieken
            te ondervangen;

        G de methode kan alleen goed worden toegepast
            met betrouwbare, accurate leveranciers: zij
            vormen een directe schakel naar de klanten!

>>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping, bijzondere aspecten:
        G normaliter ligt het risico van voorraad houden
            bij de retailer: op basis van voorspellingen
            koopt hij een zekere hoeveelheid producten in,
            in de hoop en verwachting dat hij niet teveel of
            te weinig heeft ingekocht. 
            Bij dropshipping ligt het voorraadrisico bij de
            leverancier. 

            Dit kan leiden tot vervelende situaties voor de
            leverancier, wanneer retailers zich onbetrouw-
            baar opstellen. >>
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping, bijzondere aspecten:
        G om misbruik van deze methode te voorkomen,
            wordt dropshipping meestal alleen toegestaan
            bij de betere retailers; 

        G vaak worden afspraken gemaakt inzake
            minimum aantallen bestellingen en wat de
            retailer zelf in voorraad moet hebben; 

        G ook kunnen afspraken worden gemaakt inzake
            lagere retailmarges bij nabestellingen;

>> 
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Enkele logistieke modellen nader bekeken:
    F dropshipping, bijzondere aspecten:
        G de leverancier of merkartikelfabrikant die
            dropshipping toestaat, zorgt voor een
            belangrijk deel van de fulfillment.  
            Vaak zal dit plaatsvinden op het DC van de
            leverancier of fabrikant, van waaruit bestel-
            lingen voor hun eigen webshop verwerkt
            worden.

            Het is dus logisch dat de leverancier of
            fabrikant een vergoeding vraagt voor zijn
            dropshipping activiteiten. 
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Zicht op nieuwe logistieke modellen

M Opdracht 2, D2C en bezorging aan de consument:
     Lees het pdf-artikel over D2C en bezorging aan
     consumenten. 
     F consumenten kopen producten steeds vaker recht-
         streeks bij fabrikanten. 
         Bij dit direct-to- consumer (D2C) model worden de
         winkels in het verkoopkanaal omzeild.
         Vragen:
         G in hoeverre beantwoordt D2C volgens jou aan de
             basisbehoeften van consumenten?
         G in hoeverre acht jij D2C een bedreiging voor de
             retail, waarom?
         G welke omnichannel-oplossing zou jij een retailer 
             adviseren om D2C concurrentie tegen te gaan?
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Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    omnichannel marketing binnen de retail berust in
    belangrijke mate op logistiek.  Logistiek systemen,
    zoals hier beschreven, zijn op hun beurt zeer
    afhankelijk van goed werkende ICT-systemen.
    En zoals al eerder aangeduid, wordt veel geld
    besteed aan dit soort systemen en projecten .

    Daar lang niet alle retailers over de financiële slag-
    kracht beschikken van grote spelers als Amazon,
    Bol.com, Zara e.d., gaat hier aandacht uit naar de
    financiële en operationele realiteit betreffende de
    logistiek en ICT.
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Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    uit een onderzoek van ICT-dienstverlener Fujitsu in
    2018 kwam naar voren dat 1 op de 5 retailers in de
    periode 2015-2018 een digitaliseringsproject had
    zien mislukken.

    Het falen van zo'n project kostte die bedrijven
    gemiddeld zo’n € 340.000. 
    Projecten blijken vaak spaak te lopen door een
    gebrek aan digitale vaardigheden. Ook blijkt de
    focus vaak teveel op technologische verandering in
    plaats van ondersteunende processen en gedrag . 
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DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    geheel afhankelijk van de werkwijze, de wensen en
    eisen, en uiteraard ook de mogelijkheden van de
    retailer, zal een logistiek systeem met onderliggende
    ICT worden opgezet. 

    Dit betekent in veel gevallen koppeling van eigen
    administratie- en facturatiesystemen aan voorraad-
    systemen (eigen en die van leveranciers), klanten-
    databases (’CRM’), de webshop en website,
    communicatiesystemen (zoals actieve inzet van
    social media, e-mail, nieuwsbrieven, enz), en 
    andere interne en externe systemen.

DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    kijkend naar het complex van systemen die aan
    elkaar gekoppeld worden, wordt hier in feite
    gesproken van een ERP-systeem: Enterprise
    Resource Planning.

    Een ERP-systeem heeft als doel de processen binnen
    een bedrijf te koppelen en te automatiseren.

    Als een klant de webshop bezoekt, dan..., en als hij
    iets online koopt, dan..., en als de klant een product
    retourneert, dan..., enz., enz.   

DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Down to earth: de financiële realiteit

Retail Enterprise
Resource Planning
systeem
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Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    kosten van ERP op locatie *) : 
      G eenmalige kosten:
          O aanschaf van ERP pakket 
          O aanschaf van nieuwe hardware (bv. servers) 
          O implementatie door ERP leverancier    
          O maatwerk en koppeling met andere systemen   
          O projectmanagement, intern en extern
      G terugkerende kosten:
          O licenties    
          O onderhoud en technische ondersteuning
      G verdere evt. kostenposten :
          O training (nieuw) personeel
          O upgrades (wederom met maatwerk)
          O externe consultancy    

*)  bron: EKCIT / ICT Portal / ERP wijzer 2020
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Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    F globaal rekenvoorbeeld voor een retailorganisatie
        met 1 hoofdvestiging/DC en 9 winkelvestigingen,
        met 60 medewerkers, waarvan 20 geautoriseerde
        gebruikers van het ERP-systeem *) : 
    G kosten ERP:
        O licenties: 20 x € 3.000 = €    60.000 
        O implementatie: €    60.000 
        O interne kosten:   €    32.000 
        O hardware upgrade:   €    28.000 
        O onderhoud:   €    34.000 
        O totaal:   €  214.000 

*)  bron: EKCIT / ICT Portal / ERP wijzer 2020
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Down to earth: de financiële realiteit

M Financiële aspecten van de logistiek en ICT:
    F in het globale rekenvoorbeeld is geen rekening
        gehouden met nadere trainingskosten per
        gebruiker en additionele software-applicaties. 
        Per jaar bedragen deze kosten al snel zo’n 
        € 10.000 à € 15.000. 

        Bovendien zullen nog verdere kosten ontstaan
        voor koppelingen aan webshop, social media e.d.  
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Down to earth: de financiële realiteit

M Enkele valkuilen m.b.t  invoeren van ERP-systemen:
    zonder uitvoerig in te gaan op allerlei details
    betreffende ERP-systemen (er zijn hier complete
    boekwerken over), volgen hieronder enkele
    valkuilen bij het invoeren daarvan:

    F onjuiste focus, namelijk alleen op processen e.d.
        die in het huidige systeem niet goed gaan; juist
        alle processen moeten geanalyseerd worden, ook
        wat goedloopt;

>>

DE CRUCIALE LOGISTIEK IN OMNICHANNEL

Down to earth: de financiële realiteit

M Enkele valkuilen m.b.t  invoeren van ERP-systemen:
    F onrealistisch tijdschema: dit soort projecten loopt
        vaak uit qua planning, veelal door het niet goed in
        kaart kunnen brengen van processen, werk-
        wijzen, enz.;

    F gebruikers worden niet goed bij het project
        betrokken, bv. door andere werkzaamheden e.d.;

    F voortschrijdend inzicht: gedurende het project
        kunnen omstandigheden veranderen waardoor
        nieuwe inzichten en nieuwe eisen ontstaan;

>>
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Down to earth: de financiële realiteit

M Enkele valkuilen m.b.t  invoeren van ERP-systemen:
    F bezuiniging op prijs: bij te krappe budgetten kan
        een systeem ontstaan dat uiteindelijk niet voldoet
        aan de verwachtingen, waardoor naderhand nog
        meer geld moet worden besteed;

    F uitzoekwerk uitbesteden aan een stagiair :  het in
        kaart brengen en analyseren van bedrijfs-
        processen is een verantwoordelijkheid van het
        management.  Hier mag niet te lichtvaardig over
        gedacht worden;

>>
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Down to earth: de financiële realiteit

M Enkele valkuilen m.b.t  invoeren van ERP-systemen :
    F geen onderhoudsstrategie : na invoering moet
        rekening worden gehouden met verdere training
        van gebruikers, verdere finetuning van het
        systeem, enz.


