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Lower costs
higher performance



1. Complexiteit van de Supply Chain

2. Klanten vragen om meer Service

3. Transportkosten en Service



Complexiteit van de Supply Chain



Complexiteit van de Supply Chain
Grafity Analysis

Commerciële optimalisatie
“ Pay less”

• Reduceren van transportkosten
• Reduceren van handelingskosten

Structurele optimalisatie
“ Do Less”

• Optimaliseren van transport flows
• Optimaliseren van de “footprint”



Klanten Vragen om meer Service
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Kosten beheersing en mogelijkheid
toe “Value Pricing” met als doel een

verbeterde service



Klanten vragen om meer informatie

Gebrek aan traceerbaarheid
van transporten en goederen

De noodzaak om de service
performance te monitoren

Gebrek aan actieve communicatie

Meer duidelijkheid nadat de goederen zijn verstuurd



Klanten vragen om meer informatie

Data verzamelen van
vervoerders
• Via een web platform
• Via EDI
• Via een mobile app

Creëren van een “feed back
loop” naar Customer Service

Klanten in staat stellen om de
status van een zending zelf op
te zoeken



Van een reactieve supply chain naar een voorspelbare supply chain

Reactive visibility Real time visibility Voorspelbare visibility

• Manuele informatie over
leveringen

• Informatie D+1 of 2

• Real time Informatie
• Betrouwbare informatie
• Prestatie monitoring

• Real time informatie
inclusief geplande
levertijden en routes

• Waarschuwingssysteem als
er vertraging of
onregelmatigheden zijn

Van reactief naar voorspelbaar



Transportkosten

Vrachtkosten

Productiekosten
• Brandstof
• Chauffeur
• Truck
• Verzekering

Wachturen

Lege kilometers

Marge3%

15%

10%

~75%

Beïnvloedbaar door de vervoerder



Oost Europese vervoerders
zijn het goedkoopst maar
salarissen stijgen en hoe

lang blijft dit kostenvoordeel
bestaan?

Transportkosten



Transportservice

Parcel Carrier

Groupage Carrier

LTL Carrier

FTL Carrier

Trein / Boot

Servicegraat

~98%

~94%

~96%

~98%

~85%



Smart
Transport

Management

Zending
Consolidatie

Mode
Shift

Samenwerken
met klantenOptimaliseer opties door

de behoefte van klanten
te begrijpen
Het hefboom effect

Selecteer de meest kost
effectieve transport mode
en vervoerder
Goedkoper transport

Combineer zendingen
om de belading te
optimaliseren
Transport reductie

3 Manieren om Transporten Slimmer te Doen



De noodzaak tot innovatie
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Control Tower

IT systemen, Kennis

Processen, Mensen

Data

Samengestelde
Informatie Visibility

Verbeterde
besluitvorming

Verbeterde
bedrijfsactiviteiten

Control Tower
• Een sterk Transport Management

Systeem (TMS) en andere supporting
applicaties;

• Kennis van de markt en het gebruik van
de systemen;

• Gestandaardiseerde processen en
procedures;

• Transport specialisten.

Om alle data te kunnen verwerken is een strek IT systeem nodig om de innovatie te faciliteren

Een Control Tower is de enabeler voor
• Een betere klant beleving;
• Operational excellence;
• Kostenbeheersing;
• Continuous Improvement.



Control Tower

IT systemen, Kennis

Processen, Mensen

Control Tower



Managed Transportation Service (MTS)
Wel de lusten niet de lasten

IT systemen, Kennis

Processen, Mensen

Control Tower Betere informatie
• Customer service
• Performance
Lagere kosten
• Beste vervoerder
• Laagste transportprijs
• Optimale locatie
Up to date
Continuous improvement

Geen investeringen in
• IT systemen
• Connectivity met vervoerders en

andere partijen
• Personeel
• Systeemonderhoud

Doe mee met de echt grote jongens !!



Take away

1. Complexiteit van de Supply Chain
• De juiste locatie

1. Klanten vragen om meer Service
• Informatie beschikbaar maken

1. Transportkosten en Service
• Het slimmer doen

1. Een Control Tower en Transport management Software
• Van data naar informatie

1. Maak gebruik van specialisten (Managed Transportation Services)



IDS is an independent, neutral provider of fourth-party logistics (4PL), Managed
Transportation Service solutions, carrier management, Logistics Control Towers and
Cross Chain Control Center (4C) services. At IDS, we don’t have our own truck fleet
and nor do we own any warehouses; but what we do have is a wealth of know-how
and experience to completely manage and optimize your transportation activities.

Ever since the foundation of the company in 1988, IDS has been a trendsetter in the
application of information & communication technology (ICT) solutions as the basis
for doing business more easily and efficiently, e.g. Tracking & Tracing, financial
consolidation, electronic data interchange (EDI), online status information.

And IDS is still leading the way today in terms of developing new algorithms and
online tools, such as transport management systems (TMS), to arrange
transportation more efficiently for shippers and carriers alike. We combine our
experience of managing carriers across all modes of transport – whether road, rail,
water or air – with state-of-the-art ICT systems to give you, our customer, the
ultimate results: operational efficiency, savings in your direct and indirect costs,
delivery reliability and complete transparency in everything we do for you.

IDS Supply Chain Executors



Thank you!

Business Park Papendorp
Creative Valley

Orteliuslaan 1
NL-3528 BA  Utrecht
+31(88)437 437 0

Arno.Spoek@idsnl.com
www.idsnl.com


