Persbericht

REWE heeft een systeem voor time slot management ingevoerd
Minder lang wachten bij het laadperron van REWE
In het kader van het optimaliseren van logistieke procedures heeft SGE Vollsortiment een systeem voor
tijdvenstermanagement geïmplementeerd. MERCAREON, zoals de naam van de software luidt,
vermindert de wachttijden voor vrachtwagens bij de laadperrons van de REWE-magazijnen aanzienlijk.
De tijden zijn voorbij dat de transporteurs urenlange wachttijden op de koop toe moesten nemen tot de
goederen vanuit de vrachtwagens naar het magazijn werden overgebracht. Een nieuwe software maakt
dat mogelijk: de voor de REWE-leverancier rijdende vervoerder meldt zich aan bij het time slot
management systeem van het REWE-magazijn en reserveert daar een tijdvenster voor zijn aflevering. Na
een succesvol verlopen testfase in de Duitse steden Breuna en Hürth-Efferen heeft REWE inmiddels deze
op internet gebaseerde software geïmplementeerd in alle zeventien logistieke locaties binnen Duitsland.
Actueel maken al meer dan 5000 vervoerders actief gebruik van de MERCAREON-software. Zij betalen
een bedrag per boeking, dat zich - bij een tijdsbesparing van 30 tot 60 minuten - snel terugbetaalt.
Daarvoor is enkel een REWE-bestelnummer nodig. De makers van de software, te weten de IT-experts
van TRANSPOREON, hebben zelf hun software toegesneden op de behoeften van REWE. De industrie
past de systemen van dit bedrijf uit Ulm al tien jaar lang toe.
„Sinds de introductie van het systeem is het probleem bij het laadperron dankzij de transparantie voor
alle deelnemers tot een minimum gereduceerd,” aldus Matthias Bähr, Logistiek directeur bij REWE
Markt GmbH.
Waar leveranciers zich vooral tijd besparen, profiteert REWE op haar beurt van minder lange bezettijden
van laadperrons en een betere transparantie, omdat de logistieke medewerkers een goed overzicht over
de komende leveringen hebben. Want de transporteurs kunnen - dankzij een vooruitziende planning hun leveringen voor een magazijn bundelen.
„Wij hebben dit systeem nu op alle standplaatsen in bedrijf en slijpen thans samen met industrie,
transporteurs en MERCAREON aan een nog verdergaande optimalisatie”, zo merkt Dieter Jonen, leider
van de afdeling Goederenstromen op. „Wij zouden in de toekomst alle voertuigverplaatsingen op onze
standplaatsen willen registreren om in de toekomst nog doelmatiger te kunnen werken.”
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Over Mercareon
Mercareon is een SaaS-platform dat retailers in verbinding zet met zijn leveranciers en vervoerders om
de logistieke processen te optimaliseren aan de hand van time slot management, yard management en
reporting. Meer dan 40 retailers, 10 000 vervoerders en 3 200 leveranciers maken al gebruik van het
Mercareon-platform verspreid over 15 landen. Er zijn meer dan 300 distributiecentra aangesloten op
het platform.
Meer informatie: www.mercareon.com

