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We Deliver AUTOMATeD WAreHOUSe SYSTeMS

vandeputte verwerkt een vierde meer bestellingen met 
semi-geautomatiseerd magazijn

UITBLINKEN IN LOGISTIEK.

“Wij willen onze klanten de beste service bieden. Dat impliceert onder 
meer dat we moeten uitblinken in de logistiek, zodat we onze producten 
correct bij hen kunnen leveren. Daar maken we een erezaak van”, 
begint Dirk Vandeputte, CEO van het gelijknamige bedrijf. “Onze steile 
groei en de kleinere bestelvolumes door de internetverkoop deden 
ons uitkijken naar een geautomatiseerd magazijn. Er was te veel 
manueel werk en medewerkers legden dagelijks kilometers afstand 
af. Bovendien was onze locatie ook gewoon te klein geworden, 
waardoor we bij een externe firma opslagruimte moesten huren  

 
 
voor 3.000 pallets. Dat betekent extra kosten voor huur, transport en  
bovendien kampten we soms met stockbreuk. Daarom zijn we naar  
Egemin gestapt om een oplossing te zoeken. Vandaag kunnen we 
met hetzelfde aantal mensen tweeduizend orderlijnen op een dag 
verwerken in plaats van vijftienhonderd vroeger. De medewerkers 
tillen minder en krijgen meer afwisseling in het werk. Doordat alles 
gescand wordt, zijn fouten zo goed als uitgesloten en hebben we op 
elk moment een juist beeld van de voorraad.  Die transparantie is voor 
ons en onze klanten erg belangrijk.” . 

Vandeputte verdeelt persoonlijke beschermingsmiddelen (b.v. werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen,…) aan 
industriële bedrijven en doe-het-zelfzaken. Voor de zomer verhuisde het zijn distributiecentrum naar een nieuwbouw in Puurs 
om beter te kunnen voldoen aan de gewijzigde klantvraag.

Vandeputte ontvangt tegenwoordig steeds meer elektronische bestellingen van zijn klanten. Typisch voor dit soort bestellingen 
is dat de volumes kleiner worden: vroeger werden handschoenen in één keer per 100 paar besteld, vandaag worden tien 
paar in tien keren besteld. Dankzij de automatisering kan Vandeputte hier nu op inspelen en zijn logistieke proces verder 
optimaliseren. Dat resulteert in een efficiëntere belevering van de klanten.
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MEEr TrANSPArANTIE.

Fouten in de voorraad en levering zijn vandaag zo goed als uitgesloten 
door de cycle count. Is de bak leeg, dan moet je bevestigen. Bij elke 
tussenstap wordt het product gescand, zodat de aantallen voortdurend 
worden bijgehouden. Ook op producten die heel veel roteren zit dus 
geen stockafwijking meer. “Op piekdagen is transparantie in het 
systeem erg belangrijk”, vertelt Peggy Daneels, ICT & Supply Chain 
Director bij Vandeputte. “We zien dan meteen hoeveel orders klaar 
zitten in SAP en hoe we daar het best op kunnen inspelen. Op elk 
moment kunnen we de status opvragen van een bepaald product, een 
bestelling, noem maar op. Door de scanning kun je elk commando 
en elk pakket traceren via de magazijnbeheersoftware E’wms®. Het 
geeft ons meer controle over binnenkomende goederen, maar we 
kunnen er ook meer rapporteringen uit halen: het aantal bestellingen 
dat we kunnen verwerken, of de goederen wel op de juiste plaats 
staan, wat de doorlooptijd is van een product, hoeveel bestellingen 
de miniloadkranen per uur verwerken, binnen welke tijd we een pallet 
binnenkomende goederen wegzetten in het magazijn enzovoort.” 

Die transparantie sluit verrassingen in de inventaris en de balans uit. 
Herbevoorrading tussen opslagzones gebeurt wanneer het moet 
gebeuren. Producten liggen nu steeds op de juiste plaats waardoor 
overstock of stockbreuk in die zones niet langer voorkomt.
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ONE-STOP-ShOP.

Net zoals Vandeputte zijn klanten maximaal wil ontzorgen, wil het 
zelf ook vooral bezig zijn met zijn kernactiviteit. Het vond bij Egemin 
een leverancier die de hele automatisering van het magazijn voor 
zijn rekening nam en alles wat erbij komt kijken. Niet alleen de 
implementatie van de magazijnbeheersoftware E’wms®, de koppeling 
hiervan met SAP of de installatie van drie miniloadkranen, maar ook de 
bestelling van de orderpickstations, bakken, rekken, transportbanden, 
lichtkranten bij de uitsorteerlijnen enzovoort. 

“De one-stop-shop was voor ons een erg belangrijke troef”, aldus 
Peggy Daneels. “Wij zijn niet thuis in die wereld, dus wilden we ook 
geen tijd investeren in telkens de beste leverancier te zoeken. Of het 
nu gaat om een telescoopband of een volautomatische labelapplicator. 
We hadden vooraf uiteraard een goede planning opgesteld. 
De  werkelijke impact van de verhuis naar een volledig nieuw en 
automatisch magazijn konden we echter moeilijk exact inschatten 
aangezien het voor ons een vreemde omgeving was. De mensen van 
Egemin hebben ons daarbij zeer goed geholpen. Je ziet en voelt dat 
zij echt ervaring hebben met het logistieke proces en wat erbij komt 
kijken. In elke beslissing die je neemt denken ze mee, geven ze advies 
en kijken ze vooraf naar de gevolgen ervan. Zo kun je bijsturen voor de 
implementatie in plaats van achteraf.” 



IEDErEEN BETrEKKEN BIj hET PrOjECT.

Door metadata over zijn producten bij te houden, kan Vandeputte 
nog meer toegevoegde waarde creëren in zijn logistieke processen. 
Alle mogelijke gegevens over producten worden bijgehouden: welke 
afmetingen ze hebben, hoeveel ervan in welk type bak kunnen, op 
welke locatie men ze kan stockeren, wat het maximum gewicht is 
enzovoort. Al die informatie wordt bijgehouden en in functie daarvan 
gaan de binnenkomende goederen een bepaalde richting uit. Goed 
roterende producten gaan bijvoorbeeld niet naar de miniloadinstallatie, 
maar rechtstreeks naar de pick-to-belt. 

“In functie van de beschikbare ruimte, onze groeistrategie en onze 
ambitie om de klanten nog beter te bedienen, hebben we met Egemin 
een plan opgesteld”, aldus Peggy Daneels. “Zij hebben dezelfde normen 
en waarden als wij: ze werken professioneel, maar staan voldoende in 
de praktijk. Dat ze ervaring hebben in de koppeling met hun E’wms® en 
SAP, was natuurlijk ook een plus.”

Vandeputte stelde een team samen van informatici en logistieke 
medewerkers die de supply chain goed kennen, zowel aan de kant van 
de klant als van de leverancier. Medewerkers werden overigens van heel 
nabij betrokken in de hele verhuis. Letterlijk: ze hielpen allemaal mee, ook  
tijdens het weekend. Zo slaagde Vandeputte erin om op vier dagen 
14.000 locaties te verhuizen. “Twee weken voor de verhuis hebben we 

 
 
alle logistieke medewerkers uitgenodigd naar het nieuwe gebouw, 
waar ze samen met hun partner welkom waren voor een brunch”, aldus 
Dirk Vandeputte. “Tegelijk hebben we hen een rondleiding gegeven, 
zodat ze al konden zien hoe het magazijn werkt.”

De E’wms®-installatie bij Vandeputte is een van de complexere 
die Egemin bij klanten heeft staan. Dat komt door de combinatie 
van verschillende drop- en pick-zones, het feit dat al die zones 
voortdurend worden aangevuld met binnenkomende goederen, 
en goederen uit voorraad en de verschillende opties bij uitgaande 
goederen. Egemin vertrok van zijn standaard E’wms®-software, maar 
ontwikkelde daarnaast extra functies op maat. Dit vereiste heel wat 
extra programmatie, testen, aanpassingen en opnieuw testen, waarbij 
ook weekendwerk kwam kijken om de deadlines te halen. “Ook dat 
typeert Egemin: zij hebben ons op geen enkel moment laten zitten, 
overwerk was geen probleem en ze hebben enkel senior medewerkers 
ingeschakeld”, zegt Peggy Daneels.

NOG fLINK WAT rUIMTE VOOr UITBrEIDING. 

Het nieuwe dc van Vandeputte is op de groei gekocht. Het heeft 
een oppervlakte van 14.000m² met 12.000 palletlocaties vandaag. 
Dat kan nog worden uitgebreid met 4.000 extra plaatsen. De drie 
miniloadkranen bedienen samen 36.500 locaties, verdeeld over drie 
rijen. Dat kan nog groeien tot vijf rijen met vijf kranen. Is dat allemaal 
nog niet voldoende, dan is er achter het magazijn nog een oppervlakte 
van 4.000m² ter beschikking. Die staat momenteel nog te huur. 

“Door de automatisering kunnen we de groei opvangen met onze 
huidige ploeg”, vervolgt Peggy Daneels. “Zij kunnen nu overigens beter 
pieken opvangen als er meer opdrachten te verwerken zijn. Omdat 
E’wms® alle opdrachten van de medewerkers aanstuurt, kunnen zij 
geregeld van job wisselen. Terwijl vroeger iedereen altijd op dezelfde 
post stond, kan een persoon vandaag op dag één aan de receptie van 
de miniload staan en op dag twee aan de picking van de miniload. Dat 
maakt dat ze moeiteloos alle stappen in het proces kennen, ze beter 
rekening houden met elkaar en elkaars werk kennen en respecteren.”

DrIE KEEr VOOrDELEN.

Dirk Vandeputte ziet voordelen voor drie partijen: “De klant krijgt een 
snellere, betere en efficiëntere bediening van zijn goederen, met 
name voor het elektronisch stuk waar we goed op kunnen inspelen. 
Ten tweede hoeven onze logistieke medewerkers minder te tillen en 
minder grote afstanden af te leggen, terwijl ze ook qua infrastructuur 
en omgeving in betere omstandigheden werken. Tot slot kunnen 
de commerciële medewerkers onze klanten sneller en correcter 
informeren, door de transparantie in het hele systeem. En we kunnen 
een nieuw klantenpotentieel aanspreken: bedrijven tussen de 30 en 
100 werknemers kunnen bestellen via onze website en de dag nadien 
al beleverd worden. 
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DE fLOW BIj VANDEPUTTE.

Ingaande flow: invoer & herbevoorrading

1. Binnenkomende goederen worden in SAP gecontroleerd en in E’wms® aan een order  

 gekoppeld. E'wms® bepaalt zelf waar de goederen opgeslagen worden:
QQ in het bulkmagazijn (voor goederen van grote leveringen)

QQ in de pick-to-belt zone (voor goederen met hoge rotatie / die per verpakking worden besteld)

QQ in het miniloadmagazijn (voor goederen van kleine leveringen)

QQ in de "ugly's" zone (voor grote en zware goederen)

2. Voor invoer in of herbevoorrading van het miniloadmagazijn geeft E’wms® een instructie  

 aan een heftruckbestuurder via de terminal op de truck om een bepaalde pallet uit het 

 bulkmagazijn of uit de pick-to-belt zone naar een van invoerstations te brengen.
QQ De operator neemt de dozen van de pallet en plaats die in een bak volgens instructies op het  

 E’wms® scherm en scant de dozen en de bak.

QQ Volle bakken worden via de bakkenconveyors naar de miniload gebracht en opgeslagen.

3. Zodra de producten op de juiste plaats zijn opgeslagen, worden ze gereed gemeld. 

 Voor receptie voegt SAP ze toe aan het voorraadaantal.

Uitgaande flow: verzending
Als een bestelling binnenkomt, stuurt SAP een opdracht naar E’wms®, die bepaalt 
waar de goederen moeten worden opgehaald en in welke volgorde.

1. Bestellingen van volle pallets worden uit de bulk rechtstreeks naar expeditie gebracht.

2. Bestellingen van volle dozen worden vanuit de bulk of de pick-to-belt op de transportband  

 geplaatst en via het dozentransportsysteem naar expeditie gebracht.

3. Bestellingen van losse stuks worden samengesteld aan 4 orderverzamelstations bij de  

 miniload volgens instructies op drop-to-light display. Bestellingen voor dezelfde klant   

 worden indien mogelijk gecombineerd en in dezelfde kartonnen doos verpakt:
QQ Dozen worden door de operator op het dozentransportstsysteem geplaatst. SAP   

 communiceert of er bijkomende acties nodig zijn, bv. specifieke labelling op doos.

QQ Bakken met overgebleven producten gaan terug naar het miniloadmagazijn.

QQ Lege bakken worden terug naar de invoerstations gebracht.

4. De automatische labelapplicator brengt de verzendlabels op de doos aan.

5. Colli's worden via een telescoopband in de vrachtwagen geladen. Dozen die op pallets  

 worden geconsolideerd, worden per klant uitgesorteerd op 1 van de 15 sorteerbanen.

fACTS & fIGUrES.

Egemin E’wds-concept: Geïntegreerde picking

QQ 3 dubbeldiep miniloadkranen en rekken, 36.540 locaties voor 30.000 bakken

QQ IN / UIT-capaciteit: 900 bakken per uur / 510 bakken per uur
QQ IN + UIT-capaciteit: 420 bakken per uur

QQ  8 stations voor invoer in / herbevoorrading van automatisch miniloadmagazijn 

QQ  Bakkentransportsysteem tussen invoerstations en miniloadmagazijn

QQ  4 orderverzamelstations voor samenstellen van klantorders

QQ  Dozentransportsysteem tussen orderverzamelstations en expeditiezone

QQ Automatische labelapplicator

QQ Pusher sorter (voor uitsorteren van klantdozen) 

QQ  Terminals op heftrucks 

QQ  E'wms®-software
 
OVEr VANDEPUTTE.

Vandeputte groeide in zestig jaar van een Belgisch familiebedrijf tot een Europese expert in 
de ontwikkeling en distributie van producten en diensten die de veiligheid en het welzijn op de 
werkvloer optimaliseren. Vandeputte is marktleider in België, met 170 medewerkers in België, 
Frankrijk en Nederland. Vandeputte realiseerde in 2012 een omzet van 65,5 miljoen euro.

Internationale hoofdzetel
Baarbeek 1  |  BE-2070 Zwijndrecht
T  +32 3 641 12 12  |  F  +32 3 641 13 13
info@egemin.com  |  www.egemin-automation.com

Vestiging Nederland
Stephensonweg 6  |  4207 HB Gorinchem
T  +31 183 626 633  |  F  +31 183 627 119
info@egemin.nl  |  www.egemin.nl

Volg ons op
linkedin.com/company/egemin-automation
facebook.com/egeminautomation
twitter.com/egeminaut


