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Weg van het onderbuik-
gevoel, vertrouw op data

Anticiperen op de complexe en steeds veranderende 
klantvraag. Dat vergt steeds meer snelheid, flexibiliteit 
en efficiency in het warehouse. Hoe investeer je als 
warehousemanager in betere logistieke prestaties en hoe 
houd je de kosten beheersbaar? De sleutel tot succes ligt 
misschien wel in een slimme analyse van data. Maar hoe 
begin je daarmee en welke data zijn interessant? Data 
science expert Axians legt uit hoe je een stevig fundament 
bouwt voor een datagedreven, renderend warehouse.

De warehouses die nu en in de toekomst relevant willen 
blijven, worstelen met vele uitdagingen zoals hierboven 
beschreven. Door grillige, onvoorspelbare orderpatronen 
en een steeds groter productassortiment worden het 
voorraadbeheer en de orderafhandeling ingewikkelder. Dat 
legt een constante druk op de logistiek dienstverlener of 
verlader. Het betekent meer output en service genereren op 
dezelfde of zelfs minder aantal vierkante meter met wellicht 
minder personeel, want de operationele kosten moeten 
zo laag mogelijk blijven. Hoe ga je die uitdagingen op een 
slimme, intelligente manier te lijf? Gelukkig beschikt een 
warehouse over bergen data uit warehousemanagement- en 
controlesystemen, machines en installaties, sensoren en 
wifi die gebruikt kunnen worden in slimme algoritmes om 
de interne logistieke processen slimmer en efficiënter in 
te richten, zodat het tot meer rendement leidt, zowel qua 
output, service en kostenbeheersing.

Waan van de dag
Desalniettemin opereren veel logistiek dienstverleners en 
verladers vanuit hun onderbuik en waan van de dag. “Soms 
hebben onze logistieke klanten geen duidelijk beeld welke 
data er precies verzameld worden en hoe data-analyse 
kan leiden tot optimalisatie van bepaalde processen in het 
warehouse”, vertellen Marijn Sanders en Max van Kasteren, 
respectievelijk data scientist en clientmanager dataplatform 
& analytics voor de Handel, Logistiek & Retail bij Axians.
“Het ontbreekt aan een fundament om alle beschikbare 
informatie te ontsluiten en op een slimme snelle manier te 
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Grip op complexe klantvraag en kosten met data science

Dataspecialist Axians gebruikt data uit het WMS voor data science.
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Weg van het onderbuik-
gevoel, vertrouw op data

analyseren. Axians helpt organisaties om meer datagedreven 
te gaan werken.”

Proof of concept
Het bedrijf uit Zaltbommel brengt in eerste instantie de 
data-ambities van de klant in kaart. Axians wil eerst van 
de klant weten hoe het warehouse momenteel presteert 
en op welke terreinen er meer ‘winst’ te behalen valt in het 
(interne) logistieke proces. “Data science is heel breed”, 
weet Sanders. “De vraag van de klant staat centraal, die kan 
strategisch of operationeel van aard zijn. Zo kan een bedrijf 
haar orderpickproces efficiënter willen maken of bijvoorbeeld 
een hogere doorloopsnelheid van de orderafhandeling 
wensen. In dat kader onderscheiden we acht elementen, 
variërend van de mate van mechanisatie en automatisering, 
de lay-out van het magazijn en beschikbaarheid van 
relevante informatie en data tot en met de routing in het 
magazijn, het opslagproces, orderpicking- en verzameling. 
We kunnen bijvoorbeeld in een proof of concept aan de 
hand van scanresultaten van één orderpicker de meest 
ideale pickroute berekenen. Vervolgens komt de opzet van 
een dataplatform in beeld. Cruciaal voor een geslaagde 
implementatie is de overtuiging bij de klant dat een bedrijf 
succesvoller wordt als data aan de basis liggen voor elke 
beslissing die in het warehouse wordt genomen.”
De kunst is om alle processen in het warehouse goed op 
elkaar af te stemmen. Via een dataplatform is het mogelijk 
om deze data uit devices, apparaten en systemen ‘aan elkaar 
te knopen’.

Digital twin
Na het verzamelen van de juiste data zullen via de juiste 
tool analyses en rapportages worden gegenereerd. Centraal 
daarin is de zogeheten Smart Digital Twin (SDT). Dit digitale 
3D-model visualiseert het magazijn met processen en alle 
fysieke objecten. Door het invoeren van historische verkoop- 
of operationele data kunnen warehousemanagers zien 
hoe het orderverloop, machines en voertuigen presteren. 
Bepaalde scenario’s worden in het SDT gesimuleerd om 

INTEllIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

6 vOORDElEN vAN DATA ScIENcE:
•  Beter en reëler inzicht in de prestaties van een warehouse 
•  Data zijn betrouwbare input voor optimalisaties 
•  Verhoging van de output en adequate klantenservice 
•  Gestructureerd omgaan met verbeterprocessen 
•  Efficiëntere logistieke processen tegen beheersbare kosten 
•  Vermijden van onnodige maatregelen

Grip op complexe klantvraag en kosten met data science

Dataspecialist Axians gebruikt data uit het WMS voor data science.

SPECIALSMART WAREHOUSING
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erachter te komen of een maatregel effect heeft en welke 
invloed deze uitoefent op andere processen. Met name 
dat laatste is van belang, omdat bijvoorbeeld een andere 
inrichting van het magazijn direct effect heeft op een te 
lopen pickroute. Sanders: “Wat dat betreft zoeken we naar 
de ideale lay-out en meest efficiënte route. De digital twin 
laat direct de impact zien van bepaalde scenario’s en kan 
voorspellingen doen over het rendement, rekening houdend 
met de gestelde business rules van een logistieke operatie. 
Business rules zijn simpel gezegd spelregels waaraan een 
bepaald proces moet voldoen.”

Minder meters maken
Axians maakt veelvuldig gebruik van brondata uit het WMS 
en in mindere mate machine-data waarbij men kunstmatige 
intelligentie toepast. De data worden geïntegreerd in het 
virtuele model, zodat de klant snel kan zien wat er in het 

Een digitale tweeling van een magazine kan de optimale pickroute berekenen. 

proces beter kan en of hoe de samenhang eruit ziet met de 
andere processen. Om bijvoorbeeld de historisch gelopen 
pickroutes in kaart te brengen, gebruikt Axians GPS data uit 
devices of data uit het WMS en toont deze in de digital twin.
De dataspecialist gebruikt business rules van de klant 
om de optimale route te berekenen. Zo krijgt de klant een 
uitvoerbare en haalbare presentatie hoeveel meters de 
picker kan besparen en hoe komende orders het meest 
efficiënt opgehaald kunnen worden.

volledige simulatie
In de laatste fase van de realisatie van een digital twin 
worden de processen en scenario’s gevisualiseerd via 
2D-grafieken of staafdiagrammen in een dashboard. Het 
doel is om het gehele magazijnproces te simuleren. “Een 
digital twin moet voor iedereen dezelfde data bevatten, 
zodat iedereen over hetzelfde beeld praat”, benadrukt 
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Sanders. “Met verschillende afdelingen heeft niet elke 
warehousemedewerker hetzelfde belang bij een digital 
twin. Daarom kan er voor de onderhoudsmonteur, logistiek 
manager, orderpicker of inpakker een eigen dashboard 
worden gecreëerd waarin hij alleen de voor hem relevante 
onderdelen van de simulatie ziet.”

Data is king
Axians krijgt steeds meer logistieke klanten voor data 
science en het opzetten en implementeren van een 
dataplatform. Daarbij richt men zich vooral op de 
warehouses met relatief complex voorraadbeheer waarbij 
meerdere orderstromen gebundeld moeten worden verwerkt. 
Van Kasteren: “We zien dat logistiek dienstverleners en 
verladers zich steeds meer bewust worden van het feit dat 
data winst kunnen opleveren. De e-commerce is booming 
en daardoor staat de logistiek onder druk om sneller en 
efficiënter te opereren.”

Steeds meer logistiek dienstverleners en verladers beseffen dat data winst kunnen opleveren. 

Warehousemanagers kunnen beter forecasten voor orderverwerking. 

Logistieke bedrijven hebben niet altijd door welke data er precies verzameld 
worden.
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