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1. INLEIDING: AUTOMATISERING IS DE TREND

De logistieke sector staat in Nederland, Europa en de rest van de wereld momenteel voor
grote uitdagingen. Nationale en internationale concurrentie leiden tot een toenemende
kostendruk en tegelijkertijd eisen klanten een steeds hogere kwaliteit en snellere
levertijden. Daarnaast wordt ook de tendens van het tekort aan geschoolde
arbeidskrachten in het warehouse duidelijker zichtbaar. Voor bedrijven wordt het lastiger
om geschikte medewerkers voor hun magazijn te vinden, waardoor het duidelijk meer
moeite kost om nog aan de eisen van de klanten te kunnen blijven voldoen. Juist in
handbediende magazijnen, waar opslagplaatsen en stellingen door mensen worden
bediend, is veel personeel nodig. Hierdoor zijn geautomatiseerde magazijnen, waarbij de
processen gedeeltelijk of volledig worden ondersteund en geoptimaliseerd door de
installatie van machines, steeds meer in trek.

In Duitsland is nu al meer dan de helft van de circa 2.000 warehouse
management-projecten die jaarlijks worden uitgevoerd, gedeeltelijk of geheel
geautomatiseerd.1 Dat dit percentage zal blijven stijgen, blijkt uit het voorbeeld van de
‘shuttlesystemen’: het percentage van de projecten waarin ‘shuttlesystemen’ zijn
aangesloten, is tussen 2012 en 2018 met bijna 30% gestegen - van 35% tot 62% -
waardoor veruit de grootste groei in die periode is bereikt.2 Daarom willen wij u met onze
whitepaper een overzicht geven van de basisprincipes, de mogelijkheden en de
voordelen van geautomatiseerde magazijnen.

2. ACHTERGRONDINFORMATIIE: DE COMPONENTEN VAN EEN
AUTOMATISCH MAGAZIJN

Bij geautomatiseerde opslag worden steeds vaker robots ingezet. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen stationaire en mobiele robots.
Stationaire robots zijn o.a. handling-robots die machines of
transportbanden beladen en lossen. Of ook palletiseerrobots, die
hoge snelheden, een groot laadvermogen en een groot
bereik bij het palletiseren mogelijk maken. Mobiele
robots worden bijvoorbeeld gebruikt bij orderpicking. Zij
kunnen dankzij hun grote laadvermogen volledige
stellingen verplaatsen en zo voor een efficiënter
‘goods-to-man’-principe zorgen.

1 Zie WMS MARKTREPORT COMPACT 2018 - trends en ontwikkelingen op
de markt voor warehouse management systemen, pagina 41

2 Zie WMS MARKTREPORT COMPACT 2018 - trends en ontwikkelingen op de markt voor warehouse management
systemen, pagina 48
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Kraaninstallaties worden vaak gebruikt
wanneer grote, zeer lange of zware
goederen moeten worden verplaatst. De
technische bandbreedte varieert van
handmatige tot half-automatische tot
volautomatische kraanoplossingen.

Zelfstandig functionerende, gemotoriseerde
voertuigen, zogenaamde shuttles, worden
zowel bij automatische kleingoedopslag als
ook bij automatische palletopslag gebruikt.
Het shuttlemagazijn is een zeer compacte
vorm van opslag met multidiepe vakken, die
als kanalen worden aangeduid. Vanuit deze
kanalen worden de pallets of containers met
behulp van de shuttles uitgeslagen en naar
een afgiftepunt getransporteerd. Daar
kunnen de goederen aan een persoon, een
vorkheftruck of een aangesloten
transport-techniek worden overgedragen.
Met shuttlesystemen wordt de ruimte
optimaal benut doordat ze zeer compact zijn
en bovendien dragen ze bij aan een lager
ongevalpercentage.

In- en uitslag volgens LIFO (last in, first out)
of FIFO (first in, first out) is eenvoudig
realiseerbaar. Ook in koelhuizen kunnen
shuttlesystemen worden gebruikt.
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Stellingbedieningsapparaten (STC) zijn
voertuigen (kranen) die over rijsporen
(rails) genavigeerd worden. Ook deze
worden bij automatische pallet- en
kleingoedopslag gebruikt. STC's zijn er in
de meest uiteenlopende uitvoeringen:
zogenaamde ‘gangpad gebonden’
stellingbedieningsapparaten kunnen in
slechts één gangpad of gang werken.
Voertuigen die bochten kunnen rijden
zijn daarentegen via een spoor- en
wisselsysteem in het gehele magazijn
inzetbaar. STC's functioneren in drie
bewegingsassen: de rijrichting in de
lengterichting, de hefeenheid in de
verticale richting en de vork in de
dwarsrichting, zodat deze in de stelling
kan reiken.

De inzet van
stellingbedieningsapparaten bespaart
arbeidskosten en biedt een hoge
opslagcapaciteit. Bovendien worden
fouten geminimaliseerd en dragen de
apparaten ook bij aan de veiligheid in het
magazijn.

Automated Guided Vehicles zijn volledig
geautomatiseerde voertuigen. Door het
gebruik van innovatieve navigatie‐
technieken manoeuvreren deze onbe‐
mande voertuigen zelfstandig door de
ruimte. De voertuigen transporteren ma‐
teriaal, pallets of andere ladingdragers

op basis van een gedefinieerd wegennet
binnen of buiten het magazijn. De toe
wijzing van orders wordt centraal
aangestuurd. Momenteel wordt echter
het belang van decentraal beheerde en
zelfgeorganiseerde AGV-systemen
steeds groter. Een voorbeeld hiervan is
het project LoadRunner® van het
Fraunhofer Instituut voor
Materiaalstroom en Logistiek: de
ontwikkelde voertuigen hebben een
speciale vorm voor het opnemen en
afgeven van lading, ze kunnen zich zeer
dynamisch en autonoom in een groep
organiseren en, indien nodig, ook voor
bepaalde transportorders samenwerken.
Met behulp van kunstmatige intelligentie
zijn ze in staat om zelfstandig orders aan
te nemen en te verwerken.3

3 Zie https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/OE%20983/Presse/Logistik%20entdecken/Logisti‐
k_entdecken_20.pdf, blz. 12
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De term transporttechniek omvat technische installaties zoals transportbanden
(conveyors), rollenbanen, hefplatforms of sorteerinstallaties die pallets of andere
ladingdragers transporteren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde
'continue conveyors' en 'discontinue conveyors'. Continue conveyors transporteren
goederen doorlopend zonder onderbreking en zorgen op die manier voor een snelle
doorvoer. Discontinue conveyors vervoeren goederen, zoals de naam al aangeeft, niet
doorlopend. Daarom zijn deze technieken, zoals heftrucks of liften, alleen te vinden in
gedeeltelijk geautomatiseerde magazijnen. Een transporttechniek kan overigens ook
toegepast worden in een shuttle magazijn.

Dynamische opslagsystemen voor kleingoed
zijn automatische opslagsystemen met één of
meer liften of een of meer shuttles. Hierbij is
vaak sprake van liften, circulatiestellingen of
paternoster stellingen. In grote
opslagstellingen liggen ladingdragers met
goederen op meerdere trays. Deze trays
circuleren volgens het paternosterprincipe om
de benodigde goederen naar de
bedieningsopening te brengen. Moderne en
snelle systemen werken niet meer volgens het
paternosterprincipe, in plaats daarvan worden
de trays binnenin de opslagstellingen met
shuttles naar de uitvoerplaats gebracht. Door
de compacte constructie hebben
dynamische kleingoedopslagsystemen weinig
ruimte nodig en maken ze tege-lijkertijd
optimaal gebruik van de hoogte van de ruimte.
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Een speciale vorm is het automatische
kleingoedopslagsysteem AutoStore®. Dit is
een van de nieuwste oplossingen op het
gebied van automatische
kleingoedopslag. Met dit systeem kan heel
compact worden opgeslagen, omdat de
containers boven elkaar in meerdere lagen
worden opgeslagen. Boven de
containerstapels is een railsysteem
geïnstalleerd waarop hogesnelheidsrobots
bewegen. Deze pakken de containers op,
sorteren ze opnieuw of brengen ze naar de
uitvoerplaats waar de orderpickers de
goederen eruit nemen. Naast de
dynamische kleingoedopslagsystemen
bestaan er ook statische

kleingoedopslagsystemen. Deze bestaan
meestal uit meerdere stellingsystemen of
gangpaden, stellingbedieningsapparaten
of shuttles en uit meerdere
orderpickplaatsen. Automatische
kleingoedopslagsystemen zijn dus geen
aparte techniek, ze zijn samengesteld uit
de hierboven beschreven componenten.
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In de EN 61131-1 wordt de term
„Programmable Logic Controller” (PLC),
programmeerbare logische regeleenheid,
als volgt gedefinieerd: „Een digitaal
elektronisch systeem dat gebruikt wordt in
industriële omgevingen, met een
programmeerbaar geheugen voor het
intern opslaan van gebruikersgerichte
besturingsinstructies voor de
implementatie van specifieke functies (…),
om verschillende typen machines en
processen aan te sturen via digitale of
analoge input- en output signalen.”
Programmeerbare regeleenheden
vormen daarmee de basis voor de
hieronder beschreven componenten en
technieken, aangezien zij worden
gebruikt op basis van digitale
programmering voor het aansturen of
regelen van machines en installaties.4 De
PLC is daarmee ondergeschikt aan het
warehouse control systeem, dat niet
alleen de afzonderlijke machines, maar ook
de interactie ervan regelt
en optimaliseert.

Een warehouse control systeem (WCS)
regelt de interactie tussen verschillende
machines en componenten van
automatische systeemonderdelen zoals
transporttechniek, shuttles of
stellingbedieningsapparatuur en is
daarmee verantwoordelijk voor het
beheer van materiaal- en gegevensstromen.
Het warehouse control system staat
hiërarchisch boven de PLC, maar onder de
magazijnbeheersoftware. Het WCS
verschaft de gebruiker een goed overzicht
en storingen zijn hiermee eenvoudig te
herleiden. De modernste generatie
warehouse control systemen beschikken
bovendien over gebruikersvriendelijke
materiaalstroomvisualisaties en
diagnosefuncties en ondersteunen ook bij
het verhelpen van storingen.

4 EN 61131 resp. IEC 61131



8

Een warehouse management systeem
(WMS) of magazijnbeheersysteem is een
toepassingssoftware die processen in
een magazijn beheert, aanstuurt en
optimaliseert. Sinds 2015 definieert de
VDI-richtlijn 3601 (Vereniging van
Duitse ingenieurs) de taken- en
prestatiegebieden die bepalen of een IT-
systeem als WMS betiteld mag worden.
De software omvat de basisfuncties
goederenontvangst, orderpicking en
goederenafgifte:5

• Goederenontvangst:
artikelspecifieke
ontvangstregistratie op basis van
een bestelling en de toewijzing van
goederen aan vrije of vooraf
bepaalde opslagplaatsen.

• Orderpicking:
IT-technische ondersteuning bij het
orderpicken, d.w.z. het
samenvoegen van bepaalde
artikelen volgens een vooraf
vastgestelde orderlijst, met
terugkoppeling aan het systeem na
het voltooien van een picklijst.

• Goederenafgifte: op basis van
bepaalde ordergegevens,
bijvoorbeeld uit het
overkoepelende ERP-, goederen‐
beheer- of materiaalbeheersyteem,
worden de afzonderlijke orders
voorbereid en verzendklaar
gemaakt in overeenstemming met
de gekozen uitnamestrategieën.6

5 Zie https://www.cim.de/logistiklexikon-deutsch/l/lagerverwaltungssoftware
6 Zie https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagerverwaltungssystem-lvs-38190/version-261616
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PROGRAMMABLE LOGIC
CONTROLLER

WAREHOUSE CONTROL
SYSTEM

WAREHOUSE MANAGEMENT
SYSTEM

Het warehouse management systeem is daarmee een centraal onderdeel van een
automatisch magazijn. Het zorgt voor een evenwichtige aansturing van de
componenten, bewaakt en analyseert de procesgegevens, meldt storingen en biedt
ondersteuning bij het verhelpen hiervan, verdeelt de artikelen optimaal over het
magazijn en zorgt zo voor een soepele materiaalstroom in alle processtappen. Moderne
magazijnbeheersystemen zijn zo opgebouwd, dat ze orderonafhankelijke en
schaalbare processen in het magazijn mogelijk maken. Dit betekent dat ze in ieder
geval gestandaardiseerde interfaces hebben om andere systemen, zoals bijvoorbeeld
een warehouse control systeem, flexibel te kunnen aansluiten. Nog grotere voordelen
voor de user brengen add-ons zoals een geïnte-greerd warehouse control systeem.
Het IT-landschap wordt op die manier homogener, interfaces worden vermeden en
foutmeldingen worden daarmee uitgesloten.

C

HOST
(Goederenbeheer, ERP)
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3. ANALYSE: HET HERKENNEN VAN SUCCESFACTOREN

Voordat u zich met magazijnautomatisering gaat bezighouden, moet u eerst uw magazijn
en de processen die daarin optreden, analyseren. Allereerst is het belangrijk om in kaart
te brengen wat de mogelijkheden binnen uw warehouse zijn, zodat u kunt afwegen of
en in hoeverre automatisering in uw logistiek zinvol is. Hierna willen we u daarom enkele
inzichten geven in wanneer automatisering bijzonder de moeite waard kan zijn en waar
u op moet letten.

Gemakkelijk te onthouden is de volgende vuistregel: hoe gestandaardiseerder uw
magazijn is, hoe geschikter het is voor automatisering. Dit geldt op alle niveaus:
gestandaardiseerde magazijnsoftware, dat wil zeggen een Enterprise Resource Planning
systeem (ERP) of een Warehouse Management System (WMS), maakt het eenvoudiger
om automatische besturingen aan te sluiten via gestandaardiseerde interfaces. Het is
vooral van voordeel als de magazijnsoftware al standaard over een automatisch
magazijn- of warehouse control systeem beschikt. Gestandaardiseerde en complete
IT-processen zorgen voor transparantie en optimaliseren op duurzame wijze de
aansturing en het beheer van uw intralogistiek. Ook gestandaardiseerde ladingdragers
zoals europallets, industriële pallets, gitterboxen of bakken met een transporteerbare
onderkant kunnen probleemloos op automatische componenten worden vervoerd. Als u
daarentegen specifieke ladingdragers met afwijkende formaten gebruikt, zorgt dit
meestal voor kostenverhogingen die met de opslagtechniek samenhangen. Van cruciaal
belang zijn ook de processen zelf: worden regelmatig terugkerende werkzaamheden in
uw magazijn al handmatig uitgevoerd? Ook deze standaardisatie is een duidelijk teken
dat automatisering zichzelf snel kan terugverdienen.
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Hoe kleiner, gevarieerder en dus complexer uw assortiment is, hoe groter de kans op
fouten bij handmatige processen. Dit kan, met name in de productie, tot tragere processen
leiden doordat er meer controles uitgevoerd dienen te worden. In de handel kan dit
bijvoorbeeld ook een hoger percentage retouren tot gevolg hebben. Met automatische
processen kunnen fouten in de orderpicking of in de productie evenals hoge
retourenpercentages voorkomen worden. Daarom is automatisering juist bij een zeer grote
verscheidenheid aan producten aan te bevelen. Op basis van onze 35-jarige ervaring
adviseren wij u om alle processtappen onder de loep te nemen. Afhankelijk van hoe het
proces tot stand komt, is gedeeltelijke of volledige automatisering de juiste maatregel om
fouten in uw magazijn zoveel mogelijk te voorkomen en een optimale materiaalstroom te
garanderen.

Voorwaarde voor een succesvol automatiseringsproject is een uitgebreid inzicht in uw
eigen processen – dit is de enige manier om processen te controleren en te stabiliseren8.
Voor dit inzicht zijn transparante en stabiele processen essentieel. Deze zijn namelijk het
minst gevoelig voor storende invloeden en kunnen zo goed worden omgezet in een
geautomatiseerd magazijn. Hier moet u zich afvragen wat de juiste besturingssoftware is:
een goed warehouse management systeem zorgt voor transparantie en processtabiliteit
in een magazijn. Processen of gegevens zijn via analysefuncties zoals business
intelligence tools of dashboards traceerbaar en kunnen voortdurend worden
geoptimaliseerd.

Deze transparantie is belangrijk, omdat ondoorzichtige processen in het magazijn vaak
pas laat worden opgemerkt door de hogere kosten. Met name hier gaat het er om in een
vroeg stadium in te grijpen zodat een neerwaartse spiraal voorkomen kan worden.
Ondoorzichtigheid in het magazijn heeft vaak tot gevolg dat ressources niet optimaal
worden verdeeld of op de juiste plaats worden ingezet. Als bijvoorbeeld het orderpicken
in een handmatig magazijn niet routegeoptimaliseerd of routegestuurd is, zullen de
doorlooptijden veel hoger zijn dan bij een geautomatiseerd en dus veel gestructureerder
proces. Automatische magazijnen, gekoppeld aan de juiste software zoals visualisering
van het systeem en een warehouse control systeem, helpen u dus om transparantie en
efficiëntie in de processen te brengen.

8 Zie Studie „Erfolgreich Automatisieren im Werkzeugbau“, Seite 16ff.
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Seizoenspieken of ook sterke groeifasen
brengen de warehouse performance van
bedrijven vaak aan hun grenzen. Met een
geautomatiseerd warehouse kunt u
flexibel reageren op een wisselende
capaciteitsvraag zonder dat dit u extra
tijd kost. Bovendien kan een
geautomatiseerd magazijn duurzaam
zorgen voor een snelle groei van uw
bedrijf. Automatische systemen maken
het namelijk mogelijk om het maximale
uit uw magazijn te halen - zowel qua
opslagomvang, als ook qua processen.

Bovendien kunt u door meer flexibiliteit
en efficiëntie een voordeel behalen ten
opzichte van uw concurrenten.
Aangezien een automatiseringsproject
niet van vandaag op morgen kan worden
uitgevoerd, verdient het aanbeveling om
nu al uw logistiek en die van uw
concurrenten in de gaten te houden. Op
deze manier is het economische succes
van uw bedrijf gegarandeerd doordat u
voortdurend kunt voldoen aan de
vereiste productiviteit en
leveringsmogelijkheden.

Het is nu al een grote uitdaging voor
bedrijven om geschikt personeel voor het
magazijn te vinden. Door de
demografische veranderingen zullen er
tegen 2035 ongeveer 35 procent minder
werknemers beschikbaar zijn dan nu het
geval is. Bovendien worden de eisen die
werknemers stellen aan de ergonomie
van hun werkplek steeds hoger en
worden ze gemiddeld steeds ouder9.
Daarbij vereisen seizoensgebonden
schommelingen en andere externe
omstandigheden, zoals pandemieën of
economische crises, een schaalbare
personeelsstructuur om ervoor te zorgen
dat er niet te weinig personeel
beschikbaar is wanneer dat nodig is. Een
goede mogelijkheid om deze
ontwikkelingen op te vangen en uw
personeel te ontlasten is de
(gedeeltelijke) automatisering van uw
logistiek. Automatische componenten
zijn flexibel en schaalbaar en maken zelfs
een flexibele meerploegendienst
mogelijk, waardoor u de prestaties van
uw installatie indien nodig
kostenefficiënt kunt verhogen en
personeelsschommelingen kunt
opvangen.

9 Zie Studie „Erfolgreich Automatisieren im Werkzeugbau“, Seite 8
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4. RESULTAAT: GEBRUIKMAKEN VAN VOORDELEN EN KANSEN

Mits optimaal geïntegreerd in uw magazijnlogistiek, biedt de automatisering van
magazijn- en distributiesystemen aanzienlijke voordelen: de productiviteit stijgt, de
kosten worden lager en voorraden kunnen efficiënter gebruikt worden. Dit zijn
belangrijke, maar zeker niet de enige positieve effecten. Hieronder gaan wij daarom nog
wat uitgebreider op de voordelen in.

Dankzij de automatisering in het magazijn kunt u – bijvoorbeeld in de productie, maar
ook daarbuiten – de kwaliteit van artikelen en van orderpicking duidelijk verbeteren en
tegelijkertijd de procesbetrouwbaarheid en productiesnelheid vergroten. Hierdoor
worden de doorlooptijden verkort en profiteren klanten van kortere levertijden. Uit een
studie van het Fraunhofer Instituut voor Produktietechnologie en de Aachener
Gereedschapbouw Academy GmbH blijkt ook, dat de grootste voordelen van
automatisering een productiviteitsstijging en een vermindering van de doorlooptijden
zijn. De redenen hiervoor zijn vrij eenvoudig: met behulp van automatische componenten
kan bijvoorbeeld de onbemande productie worden uitgebreid, terwijl de medewerkers
zich kunnen concentreren op andere activiteiten. Bovendien kan tot dan toe ongebruikte
tijd, zoals nachtdiensten of weekenden, effectief en productief worden gebruikt met
geautomatiseerde magazijnen.10

Voor kortere doorlooptijden geldt echter een absolute voorwaarde: automatische
installaties mogen niet uitvallen. Daarom is het van belang om bij het zoeken naar en
selecteren van een leverancier alleen betrouwbare leveranciers met een lange
praktijkervaring in overweging nemen. En nog een tip: hier kan de warehouse software
u ook ondersteunen. Moderne, hoogwaardige softwareoplossingen leveren zinvolle
analyses om storingen snel te herkennen en op te lossen. Bovendien kan de
automatische magazijnbesturing of het warehouse management systeem artikelen in
een automatisch magazijn zo verdelen dat ook bij uitval van afzonderlijke componenten
de in- en uitslag gegarandeerd is. Hier gaat het bijvoorbeeld om de gelijke verdeling van
gangen in het automatische magazijn.

10 Vgl. Studie „Erfolgreich Automatisieren im Werkzeugbau“, Seite 12
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In het eerder genoemde onderzoek wordt ook verklaard dat automatisering een
aanzienlijk deel van de besparing op logistieke kosten oplevert. Van grote invloed hierop
zijn de piek- en daluren in de productie, maar ook de orderpicktijden, de zoektijden in het
magazijn en procesondersteunende activiteiten. Zowel de benodigde tijd als ook de
arbeidskosten kunnen met behulp van (semi-) automatisering worden gereduceerd.11 Uw
medewerkers kunnen zich op die manier met belangrijke activiteiten en veeleisende
taken bezighouden, zoals het bedienen en onderhouden van de installaties, terwijl
handmatige activiteiten zoals het orderpicken of het assembleren van afzonderlijke
onderdelen efficiënter machinaal kunnen worden uitgevoerd. Op die manier kunnen
ressourcen optimaal worden verdeeld en kan het potentieel van de werknemers rendabel
worden benut. De kosten dalen en de productiviteit stijgt.

Tipps für den reibungslosen Betrieb Ihrer
Automatikkomponenten
Setzen Sie bei der Einführung neuer Komponenten auf markterprobte
Systeme und erfahrene Anbieter. So stellen Sie sicher, dass auch bei
Problemen ausreichend Know-how vorhanden ist.

Lassen Sie sich von den Anbietern beraten und lassen Sie auch neue
Lösungsansätze zu, die nicht Ihren ursprünglichen Vorstellungen
entsprechen.

Vertrauen Sie bei der Steuerung der Hardwarekomponenten auf
erprobte Softwarelösungen, die nicht nur steuern, sondern auch
analysieren. So sind ein reibungsloser Betrieb und eine stetige
Optimierung möglich.

Achten Sie bei Softwarelösungen auch auf intelligente
Zusatzfunktionen wie z. B. die Gassengleichverteilung, die auch bei
Ausfällen einzelner Komponenten die Ein- und Auslagerungen
sicherstellen.

Tips voor een probleemloze werking van uw auto‐
matische componenten
Maak gebruik van systemen die reeds getest zijn in de markt en zet
ervaren medewerkers in. Zo zorgt u ervoor, dat er ook bij problemen
voldoende expertise aanwezig is.

Laat u adviseren door leveranciers en sta ook open voor nieuwe
oplossingen, ook al komen ze niet overeen met uw oorspronkelijke
ideeën.

Vertrouw bij het beheren van de hardwarecomponenten op beproefde
softwareoplossingen die niet alleen aansturen, maar ook analyseren.
Dit maakt een probleemloze werking en een continue optimalisatie
mogelijk.

Let bij softwareoplossingen ook op intelligente additionele functies,
zoals de gelijke verdeling van gangen, waardoor er ook in het geval
dat afzonderlijke componenten uitvallen, nog steeds in- en
uitgeslagen kan worden.

11 Vgl. Studie „Erfolgreich Automatisieren im Werkzeugbau“, Seite 12
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De ervaring leert dat de
personeelskosten tot 50 procent van de
bedrijfskosten in een handmatig bediend
magazijn uitmaken. In een automatisch
magazijn daarentegen nemen robots,
stellingbedieningsapparaten of andere
machines de meeste activiteiten over. Dit
biedt vooral een groot voordeel bij
monotone, zware en niet-ergonomische
activiteiten. Met name oudere
werknemers, waarvan er in de toekomst
steeds meer zullen zijn, worden hierdoor
ontlast en kunnen zich op effectievere
werkzaamheden concentreren – zoals
machineonderhoud of, in
semi-automatische magazijnen, de
orderpicking. Het grote voordeel voor
bedrijven: u verlicht de werkzaamheden
van uw personeel en u kunt uw
productiviteit verhogen met dezelfde
hoeveelheid medewerkers.

Automatisering in het magazijn kan ook
leiden tot een vermindering van
milieuvervuiling en van de CO2-uitstoot.
Daarbij spelen twee belangrijke aspecten
een rol. In een handbediend magazijn
waarin werknemers zich verplaatsen, is
het vanzelfsprekend dat de
werkomstandigheden goed en
aangenaam moeten zijn. Hiertoe
behoren onder meer voldoende
verlichting, verwarming of
airconditioning, maar ook hardware zoals
printers. In een automatisch magazijn
hebben de componenten zelf weliswaar
elektriciteit nodig, maar hier zijn de
randvoorwaarden van minder belang. Er
bestaan zelfs zogenaamde “dark
warehouses” waar helemaal geen
verlichting is. Met specifieke
energiebesparingsconcepten kan
besparingspotentieel worden benut en
het totale verbruik aanzienlijk worden
verlaagd. Bovendien zijn automatische
componenten over het algemeen
routegeoptimaliseerd. Zelden vinden er
lege ritten plaats en onjuiste ritten zijn
vrijwel uitgesloten – in tegenstelling tot
bij handmatige opslag. Hierdoor wordt
minder energie verbruikt. Dit betekent
niet alleen een verbetering van de
Carbon Footprint, maar ook een
besparing op de energiekosten.
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Aangestuurd door een modern en krachtig magazijnbeheersysteem, verhogen
automatische componenten de flexibiliteit in uw warehouse enorm. In het ideale geval
beschikt de software over een geïntegreerd warehouse control systeem. Deze stuurt het
automatische magazijn aan, verdeelt de ressources evenwichtig en zorgt ervoor dat de
goederen altijd op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn. Extra functies
zoals het 's nachts voorsorteren en klaarmaken van orders of de gelijke verdeling van
goederen over de diverse gangen (zie stijgende productiviteit bij dalende doorlooptijden),
zorgen voor een snelle en betrouwbare levering van goederen. En indien nodig, werken
automatische magazijnen 24 uur per dag. Hiermee kunt u knelpunten en
leveringsproblemen verminderen. Bovendien bent u beter bestand tegen het optreden
van onvoorziene activiteiten, bijvoorbeeld door seizoensschommelingen.

Inslag, omslag, uitslag – alle goederenbewegingen in een automatisch magazijn worden
machinaal uitgevoerd en door het overkoepelende warehouse management systeem
aangestuurd. Menselijke fouten zoals bijv. bij handmatige orderpicking zijn uitgesloten.
Nog een voordeel: het precieze hanteren van de goederen door de machineonderdelen,
bijvoorbeeld een stellingbedieningsapparaat, voorkomt beschadigingen aan de
goederen. Minder fouten en minder schade leiden tot lagere kosten, een hogere
leveringskwaliteit en dus minder retouren.

Door de machinale, oftewel door software ondersteunde besturing, hebben users in een
automatisch magazijn te allen tijde een overzicht van welke artikelen op welke plaats
liggen. Aangezien ook de processtromen volledig traceerbaar zijn, is het risico voor
verlies aanzienlijk kleiner. Zelfs bij een zeer complex productassortiment is de betrouw‐
baarheid en transparantie van de voorraad gegarandeerd. Het magazijn wordt optimaal
benut, overtollige voorraden en daarmee gebonden kapitaal worden gereduceerd.
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Automatische magazijnen maken, in
vergelijking met handmatige warehouses,
doorgaans duidelijk effectiever gebruik
van de beschikbare ruimte: multidiepe
opslag, kortere afstanden en vrije
afmetingen evenals grotere schaphoogtes
zijn slechts enkele factoren waarmee u uw
magazijn ruimtebesparend kunt inrichten.
De capaciteit van bestaande hallen kan op
die manier beter benut worden zonder dat
er aan- of nieuw gebouwd moet worden.
En in het geval er wel nieuw gebouwd
moet worden, dalen de
investeringskosten doordat er minder
vierkante meters benodigd zijn.

Personen hebben geen toegang tot
volautomatische magazijnen. Zodra de
installatie wordt betreden, wordt een
nooduitschakeling uitgevoerd. Ongevallen met vorkheftrucks of
verwondingen bij het hanteren van zware, gevaarlijke of
scherpe goederen, zoals die in handbediende magazijnen
voorkomen, zijn daarmee uitgesloten. Het aantal ongevallen
neemt af en de bedrijfsveiligheid is groter.
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5. CONCLUSIE: ALLESOMVATTENDE AUTOMATISERING ALS
SLEUTEL VOOR SUCCES

Automatisering is de toekomst, toch is het belangrijk om precies af te wegen wanneer
en waarom automatisering zin heeft. Een groot potentieel heeft automatisering zeker bij
productie en assemblage. Hier worden de positieve effecten bijzonder duidelijk. Maar ook
andere sectoren, zoals handel, gezondheidszorg en de opslag van gevaarlijke stoffen,
kunnen van de voordelen profiteren. Kortere doorlooptijden, een hogere productiviteit en
een betere leveringskwaliteit zullen in de toekomst net zo belangrijk zijn als het minder
belasten van het personeel en meer transparantie en flexibiliteit in het magazijn. Om van
al deze voordelen te kunnen profiteren, is het belangrijk om software en hardware niet
onafhankelijk van elkaar te beschouwen, maar om de interactie tussen beide te
benadrukken Want als de automatische componenten probleemloos functioneren en
tegelij-kertijd efficiënt worden aangestuurd door de magazijnsoftware, dan kan een
automatisch magazijn een blijvende bijdrage leveren aan een succesvolle en optimale
magazijnbediening.


