Projectreferentie

Quatro voor Albert Heijn
Achtergrond
De transportafdeling van Ahold draagt zorg voor de belevering
van de winkels van Albert Heijn, Etos en Gall&Gall. De 1000
winkels van Albert Heijn worden dagelijks meerdere keren
beleverd middels de goederenstromen houdbaar, vers,
diepvries en dagvers brood. Voor deze leveringen wordt enige
tijd vooruit een transportplanning gemaakt, die op de dagen
voorafgaand aan de levering wordt geoptimaliseerd op basis
van de meest actuele voorspellingen van de winkelbestellingen
en uiteindelijk het daadwerkelijk door de winkels bestelde
volume.
De applicatie die dat proces ondersteunde was verouderd, niet
alleen qua user interface – Oracle Forms - maar vooral was de
functionaliteit niet toereikend om het optimalisatieproces voor
het transport vanuit het nieuwe gemechaniseerde
distributiecentrum van Albert Heijn te ondersteunen.

De opdracht
In 2016 kreeg Orcado de opdracht om een nieuwe
maatwerkapplicatie te bouwen die het
transportoptimalisatieproces voor alle verschillende
goederenstromen kan ondersteunen en de gebruikers in staat
stelt om snel, intuïtief en op basis van de meest actuele
informatie hun werk te kunnen doen.

Het proces en de project-context
Het effect van het optimaliseren van het transport is dat
geplande (delen van) winkelbestellingen worden verplaatst van
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de ene naar de andere vrachtwagen. Dit betekent ook dat er
wijzigingen optreden in het geplande tijdstip dat een
distributiecentrum een bestelling van een winkel gereed moet
hebben staan voor transport. Zo grijpt een optimalisatie in het
transport direct in op het primaire proces van de
distributiecentra. Het Quatro project had derhalve een
complexe stakeholderstructuur. De opdrachtgever en de
beoogde gebruiker van de applicatie was de afdeling Transport,
terwijl de processen waarop de applicatie ingrijpt, die van de
verschillende distributiecentra van Albert Heijn en haar
logistieke partners zijn. Een van de grootste uitdagingen van
het project was het vinden en behouden van de balans tussen
die verschillende belangen.
Wat de applicatie technisch uitdagend maakt, is het feit dat er
24 uur per dag, 7 dagen per week grote hoeveelheden
informatie binnen komen die realtime beschikbaar moeten zijn
voor de gebruikers en het resultaat van hun handelen weer
realtime beschikbaar moet zijn voor de distributiecentra.

De aanpak
Er is in samenspraak met Ahold gekozen voor een
projectaanpak die de voordelen van de scrum- en de
watervalmethodiek combineert, zodat er passend binnen de
randvoorwaarden van Ahold maar toch flexibel en adaptief kon
worden gewerkt. Orcado vindt het belangrijk de projectaanpak
goed te laten aansluiten bij de omstandigheden van het project
en bij de processen van de klantorganisatie, en daarbij toch zelf
slagkracht te houden zodat snelheid gemaakt kan blijven
worden. Bij Orcado krijgt u dus geen one-size-fits-all standaard
projectaanpak opgelegd.
Orcado zette voor deze opdracht een dedicated en multidisclipinair team in dat nauw samenwerkte met de business
experts van Ahold Transport en het Supply Chain team van de
IT-afdeling van Ahold.
De eerste fase van het project was een POC (proof of concept),
waarbij in 3 maanden in nauwe samenwerking met de
gebruikers een eerste, werkende versie van Quatro werd
neergezet. Dit was een stand-alone versie van de applicatie,
dwz dat deze nog niet geconnecteerd was met de omgeving,
maar wel al de basisfunctionaliteit van het eindproduct bevatte
zodat de gebruikers een realistisch beeld kregen bij hun nieuwe
applicatie.
Nadat hierop een akkoord was gegeven door de gebruikers en
de project-stuurgroep werd Quatro in volgende projectfasen
specifiek geschikt gemaakt voor de optimalisatie van het
transport vanuit de verschillende distributiecentra van Albert
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Heijn en haar logistieke partners, elk met hun eigen
proceskarakteristieken en warehousemanagementsystemen.
Deze prioritering was noodzakelijk om te voorkomen dat het
project door de soms tegenstrijdige requirements vast kwam te
zitten. Zo realiseerde Orcado dus eerst een applicatie die
helemaal werkte volgens de wensen van de gebruikers, om
daarna pas de restricties van de omgeving erin te verwerken.

Het resultaat
Het resultaat is een applicatie die veel gebruiksvriendelijker is
en altijd beschikt over de meest actuele informatie over het te
transporteren volume. Hierdoor zijn er minder work-arounds
nodig en kan de transportplanner vroeger in het proces het
transport naar de winkels optimaliseren. Dit betekent voor alle
nodes van de supply chain van Albert Heijn dat ze veel minder
geconfronteerd worden met last-minute wijzigingen. Door
gebruik te maken van up-to-date technologie is de applicatie
toekomstbestendig en goed te beheren. De systemen zijn veilig
en alleen benaderbaar via de centrale authenticatie en
autorisatie oplossing van Albert Heijn.
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Meer weten over deze projectreferentie?
Neem contact met ons op. We vertellen u graag meer over
deze en andere opdrachten die door Orcado succesvol zijn
uitgevoerd. Een demonstratie van het door ons gerealiseerde
systeem behoort daarbij zeker tot de mogelijkheden.

Specificaties
• Oracle APEX voor schermen en
rapporten
• Oracle database
• Realtime interfacing via
WebMethods, piek load van
ruim 50.000 berichten per uur
• Volledig robuust tegen elkaar
inhalende berichten middels het
bijhouden van
mutatiegeschiedenis
• Ondersteuning voor elke taal
(ingericht met Nederlands en
Engels)
• ±50 gebruikers

Contactpersoon: Jurrie Zaat (jurrie.zaat@orcado.nl)
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