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1 INLEIDING
De opkomst van het internet en de lage drempel om met een webshop te starten gooien het
retail- en distributielandschap totaal overhoop. Bedrijven moeten nu keuzes gaan maken i.v.m.
de manier waarop ze de klant gaan bedienen. Een combinatie van winkelverkoop, webshop
en/of pickup service in de winkel noemt men omnichannel. Door de evolutie van single/multichannel naar omnichannel neemt de complexiteit in de hele logistieke keten in sterke mate
toe. Fysieke en online afzetkanalen worden steeds meer met elkaar verweven: terwijl
traditionele kleinhandelaars online steeds actiever worden, openen meer en meer pure online
spelers een fysieke winkel. Voor bedrijven die reeds omnichannel geïmplementeerd hebben,
blijft het ook belangrijk om de strategie bij te sturen en voorafgaandelijk cost-to-serve te kennen.
In de praktijk zal elk bedrijf strategisch en tactisch moeten bepalen welke producten enkel
offline in de winkel(s) worden aangeboden, welke producten enkel online via de webshop en
welke vanuit beide kanalen. Ook moet voor elk product(gamma) bepaald worden welke
afleveropties als klantenservice worden voorzien.
Deze veelheid aan logistieke mogelijkheden maakt de logistiek complex en leidt tot (moeilijk in
te schatten) kosten. De logistieke cost-to-serve zal bijvoorbeeld beduidend hoger liggen bij een
thuislevering dan wanneer de klant zelf zijn product afhaalt in een winkel of afhaalpunt. Het
wordt zeer moeilijk om vooraf te bepalen wat de impact is op brutomarges en competitiviteit ten
opzichte van de concurrentie.
Hoe beter een bedrijf ondersteund wordt bij het proactief bepalen van de cost-to-serve in functie
van de logistieke omnichannel keuzes, hoe beter het bedrijf de logistieke paden doordacht kan
implementeren met op voorhand een zicht op de impact op de brutomarge. Deze aanpak
vermijdt bijvoorbeeld dat een bedrijf louter omwille van omzetgroei de e-commerce kaart voluit
trekt, terwijl het vervolgens zijn winstgevendheid ziet dalen wegens toegenomen logistieke
kosten.

3

2 CONTEXT EN SCOPE
In mei 2017 startte VIL het collectieve project “Omni Tactics”.
De doelstelling van dit VIL-project is om een gebruiksvriendelijke tool te bouwen, die bedrijven
op strategisch/tactisch niveau de mogelijkheid geeft om voor meerdere omnichannel scenario’s
de cost-to-serve inzichtelijk te maken en dus ook de impact van de diverse strategieën op de
bruto marge.
10 bedrijven nemen deel aan het VIL-project Omni Tactics: DistriMedia, PostNL, DPD, Unigro,
Eltra, Komono, Myrine, Topa Packaging, Ridgid en FirstFocus.
Zie ook: www.vil.be/project/omni-tactics/
Dit document beschrijft de RFP voor de uitbouw van de Omni Tactics tool en het debuggen
tijdens de Proof of Concept.

3 ALGEMENE VEREISTEN
3.1

Inleiding en flows

De te ontwikkelen Omni Tactics tool moet een afgewerkte standalone software tool zijn
waarmee de Opdrachtgever en de deelnemende bedrijven zelf aan de slag kunnen. De tool
bevat 3 grote blokken: Configuratie, Scenario Analyse en Output.

Figuur: Tool verdeeld in 3 blokken.
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Elk van deze blokken wordt hieronder afzonderlijk besproken maar de functionaliteiten van de 3
blokken moet in één samenhangende tool voorzien worden.
Goederen flows
De flow van goederen in een omnichannel omgeving kan er uitzien zoals weergegeven in
onderstaande figuur. Er is een grote variatie mogelijk van kanalen via waar een product bij de
eindklant kan geraken. Van thuislevering vanuit een e-commerce distributie centrum (e-DC) tot
het zelf afhalen in een fysieke (partner)winkel uit de stock van de winkel. Ook is er een mix
mogelijk van online bestellingen, reservaties en/of aankopen in de winkel mogelijk. Voorraad
van goederen kan op verschillende locaties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in het DC en in de
winkel. Afhankelijk uit welke voorraad de klant beleverd wordt zullen andere acties en kosten
meespelen.

Elke flow vertrekt steeds vanuit een voorraad locatie (bv. eigen DC, winkel, DC van leverancier,
…) en komt aan bij de eindklant. Daarnaast kan er ook nog een retour flow volgen indien de
klant niet tevreden is van zijn product of wanneer er een defect is.
5 voorbeelden van fulfilment kanalen (flows):
•
•

•

•
•

“Klassiek” : verkopen via de eigen winkelpunten (geen e-commerce verkopen).
“Centraal -> eigen afhaalpunt” : voor de online verkopen gebeurt het fulfilment
centraal in een distributiecentrum of dark store en de klant komt zijn bestelling
afhalen in een eigen winkelpunt; er gebeurt geen verzending door een derde partij.
“Centraal -> thuislevering” : voor de online verkopen gebeurt het fulfilment
centraal in een distributiecentrum of dark store en wordt de bestelling naar de klant
opgestuurd. In dit scenario maakt het niet uit of de zending nu naar een thuisadres /
werkadres / postpunt / pakketkast / autokoffer etc. wordt opgestuurd.
“Decentraal -> eigen afhaalpunt” : het fulfilment gebeurt in het eigen winkelpunt
waar de klant ook zijn order komt afhalen.
“Decentraal -> thuislevering” : het fulfilment gebeurt in het eigen winkelpunt en
van daaruit wordt het naar de klant opgestuurd.
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Deze lijst zijn de meest voorkomende (eenvoudige) flows, maar er zijn andere en meer
complexe flows mogelijk. De tool moet ook toelaten om andere flows te configureren.
Al deze mogelijke flows kunnen schematisch worden weergegeven als volgt:

*AFP = Afhaal Punt
Figuur: flow van voorraadlocatie naar klant
Een product kan vanuit verschillende voorraadlocaties vertrekken en mogelijks meermaals
getransporteerd worden alvorens bij de eindklant terecht te komen. Bij de aankomst bij de
eindklant is de flow niet altijd gedaan. Bij een deel van de leveringen is de klant niet tevreden en
zal deze de producten terug leveren (= retour flow).

Figuur: Retour flow.
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Ook bij de retour flow kan een product meermaals op transport gezet worden alvorens terug in
stock genomen te worden om het product opnieuw te verkopen of indien het niet meer verkocht
kan worden, bijvoorbeeld bij defect, terug naar de leverancier voor herstelling of naar een
externe partij voor afvalverwerking te brengen.
Bij elk van deze stappen zijn mogelijks rechtstreeks kosten verbonden zoals opslagkost of
transportkost, of er zijn acties aan verbonden die geld kosten zoals receptie, picking, packing,
VAL (Value Added Logistics) activiteiten, enz.

3.2

Configuratie

Gegevens Import
De tool moet toelaten om bedrijfs-eigen gegevens en parameters die bovenvermelde flow
karakteriseren, en bijgevolg de cost-to-serve bepalen, in te stellen of te importeren via Excel
files. Er worden geen koppelingen met externe systemen voorzien voor het importeren of
exporteren van gegevens.
De te importeren gegevens files hebben bij voorkeur geen vast formaat, maar de tool laat toe
om flexibel een mapping op te stellen tussen de beschikbare Excel files en de nodige velden in
de tool.
Parameters
Bij de deelnemende bedrijven zijn parameters in kaart gebracht die een doorslaggevende
impact geven op de cost-to-serve. Deze parameters moeten minimaal beschikbaar/instelbaar
zijn maar moeten uitbreidbaar zijn via de configuratie schermen.
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Proces
Inbound Transport

Receptie
(afladen, tellen, controleren)

Parameter
# Transporten
# Items / transport
€ / transport
# Items afladen / u
# Items controle / u
# Items VAL / u

Beïnvloedende factoren
Afspraken met leverancier

Type operatie (DC, Winkel)
Type producten
Type verpakking (1st,2de,3de)
(Consumer Packaged Goods (CPG) level)

Cross Docking

# Items / u

Inslag
(producten naar voorraad locatie
brengen)

# Items op stock / u

Type operatie (DC, Winkel)
Type producten
Type operatie (DC, Winkel)
Type producten
de

de

Type verpakking (1st,2 ,3 )
(Consumer Packaged Goods (CPG) level)
Opslag

€ voorraadkost / item

Type operatie (DC, winkel)
Type producten

Picking

# items /u
# items VAL /u

Packing

€ verpakking / order
# orders / u

Staging

# orders/u

Shipping

# afhandelingen /u

Outbound transport

# Transporten
# Items/transport
€ /order

Type operatie (DC, winkel)
Picking methode / orderverwerking
Type producten
Kanaal
Type operatie (DC, winkel)
Type producten
Kanaal
Type operatie (DC, winkel)
Type producten
Kanaal
Afhaalklant
Administratie
Laden ja/nee bv. in winkel of in auto
Returnable packaging ?
Type producten
Kanaal
Locatie bestemmeling land/regio
Consolidatiefactor
Afspraken met vervoerder
Track & Trace
Service aanbod*
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Datamodel
Voor het opslaan van de operationele gegevens moet een database voorzien worden met een
structuur zoals voorgesteld in volgende figuur:

Bovenstaande figuur is slechts een schematische voorstelling van het database model. Het
definitieve database model moet in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt
worden.
Elk veld geeft een database tabel weer, met de naam en de belangrijkste datavelden en
referenties naar andere tabellen.
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3.3

Scenario Analyse

De tool moet de gebruiker in staat stellen om strategisch/tactisch doordachte beslissingen te
nemen in de omnichannel omgeving. Hiervoor moet de gebruiker in de mogelijkheid zijn om
voor verschillende scenario’s cost-to-serve te berekenen vertrekkende vanuit een reële dataset
van de huidige operaties. Door aanpassingen te creëren op deze oorspronkelijke dataset moet
het mogelijk zijn om de impact ervan te kwantificeren als ondersteuning om
strategisch/tactische beslissingen te nemen.
DC

Enkele voorbeeld scenario’s:
We vertrekken bv. vanuit een
originele situatie waarbij 100%
van de goederen vanuit een DC
aan een winkel geleverd
worden. De aangepaste
scenario’s zijn

DC

100%

100%
0%

Winkel
Klant

E-DC

0%

0%
0%

Winkel
Klant

Winkel

0%

0%
0%

Winkel
Klant

•

•

100% thuislevering
vanuit een e-DC
80% naar een winkel
en 20% thuislevering
vanuit de betreffende
DC’s
een scenario waar
beide DC’s even zwaar
belast worden
(50%/50%) maar waar
er in totaliteit wel meer
omzet is in de fysieke
winkel t.o.v. de
thuisleveringen. De
winkels zullen deels
vanuit het e-DC en
deels vanuit het DC
beleverd worden.

DC

0%

0%
0%

Winkel
Klant

E-DC

100%

0%
100%

Winkel
Klant

0%
0%

Winkel
Klant

Winkel

0%

80%

100%
0%

Winkel
Klant

E-DC

20%

0%
100%

Winkel
Klant

0%
0%

Winkel
Klant

Winkel

0%

50%

100%
0%

Winkel
Klant

E-DC

50%

20%
80%

Winkel
Klant

Winkel

0%

0%
0%

Winkel
Klant

Winkel

E-DC

Winkel

80%

20%

DC
DC

E-DC

100%

DC
DC

Winkel

100%

DC

•

E-DC

E-DC

Winkel

50%

10%
40%

Vergelijken scenario’s
Na het doorrekenen van verschillende scenario’s kan de gebruiker via de user interface deze
scenario’s met elkaar vergelijken. Zie hoofdstuk “output” voor meer details over de user
interface.
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3.4

Output

Als basis moet de tool de cost-to-serve per orderlijn berekenen, met de functionaliteit om deze
cost-to-serve (vertrekkende op orderlijn niveau) te consolideren op basis van de elementen uit
het database model (bv. channel, location, …). De opbouw van deze kost moet in detail
raadpleegbaar zijn tot het niveau waarop de unieke kosten ingegeven zijn in de database.
Via diverse rapporten (draaitabellen, grafieken, enz…) moet het m.a.w. mogelijk zijn analyses te
maken waaronder:
•

•

Cost-to-serve
o per order
o per kanaal
o per DC
o per SKU parameter
o …
Onderverdeling op
o personeelskost
o (externe) transport kost
o opslagkost
o …

Naast de vooraf ingebouwde rapporten moet de gebruiker via de tool zelf rapporten kunnen
aanmaken.
Gebruikersinterface
De gebruikersinterface moet eenvoudig en intuïtief zijn in gebruik, mits beperkte opleiding, en
moet beschikken over een gebruikershandleiding. De user interface moet ook logisch
opgebouwd zijn volgens de 3 blokken: Configuratie, Scenario analyse, output.
Technische opbouw
Er is een vrije keuze of de tool als Windows 10 applicatie, als onderdeel/plug-in van een ander
software pakket of als online tool uitgewerkt wordt. Eventuele extra licenties (behalve Office
365) moeten mee in het aangeboden budget verrekend zijn. Het gebruik van de tool en/of
licenties mag nu en in de toekomst geen extra kosten genereren.

3.5

Extra Functionaliteiten

Het is de aanbieder toegelaten om extra functies te beschrijving en aan te bieden die kunnen
helpen bij de opbouw, berekening of analyse van de cost-to-serve voor de gebruikers. Extra
functionaliteiten moeten afzonderlijk in het budget opgenomen worden als opties bovenop de
basisaanbieding.
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4 PLANNING EN MILESTONES
Het Omni Tactics project is onderverdeeld in werkpakketten. Het uitbouwen van de Omni
Tactics tool zit vervat in werkpakket 3 wat loopt van januari 2018 t.e.m. mei 2018. Tijdens
werkpakket 3 moet de tool gebouwd en getest worden op een beperkte dataset. Na werkpakket
3 kunnen enkel nog bugfixes aangebracht worden die zich toch nog zouden manifesteren
tijdens het doorrekenen van scenario’s op basis van concrete datasets van bedrijven.
Het bouwen van de tool moet in samenspraak met VIL gebeuren met een tweewekelijkse
rapportage van de voortgang door middel van een meeting (in de kantoren van VIL), een
conference call of een voortgangsverslag via e-mail.
Na het bouwen van de tool in werkpakket 3 volgt werkpakket 4 van mei 2018 t.e.m. augustus
2018 waarin de deelnemende bedrijven vanuit hun eigen software pakketten de nodige
gegevens kunnen verzamelen en importeren in de tool. Tijdens deze periode moet de
aanbieder van de tool instaan voor kleine aanpassingen en het debuggen van de tool.
De volledige planning en doorlooptijd van het Omni Tactics project ziet er als volgt uit:
2017
2018
mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec
Project opstart
WP 1: Inventarisatie van de key elementen
WP 2: Design van omni-channel impact model
WP 3: Uitbouwen van omni-channel impact model
WP 4: Scenario's en data verzameling
WP 5: Praktijktoetsing
WP 6: Disseminatie
WP 7: Disseminatie na slot event VIL (ext. events)

WP1
WP2
WP3

WP4
WP5

WP6

5 OFFERTE AANVRAAG
De opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is VIL
VZW, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW BE 480.185.038)
De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt tevens gepubliceerd op de website
van VIL: www.vil.be

5.1

Inhoud offerte

De externe partij bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het
project Omni Tactics en bevat daarnaast minstens:
•
•
•
•

Korte beschrijving van de firma (inclusief omzet, winst en aantal werknemers tijdens het
laatste boekjaar);
Beschrijving van de voorgestelde oplossing;
Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling;
Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap;
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•
•

5.2

Beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam;
Referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare software toepassingen
bevatten.

Begroting

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 60.000
Euro All-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden (zie pag.31 inzake de wet op de
overheidsopdrachten).

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van
tussentijdse acceptaties:

5.3

•

Bij opstart: 20%

•

Na afronden van werkpakket 3 en oplevering van een correct werkende tool: 50%

•

Na afronden van werkpakket 4: 30%

Timing

De timing van deze RFP zal volgens onderstaande stappen verlopen. Kandidaat bedrijven
dienen deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning.
Intentieverklaring
Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor woensdag 27
december 2017 kenbaar te maken aan VIL via e-mail (gunther.storme@vil.be).
Indienen offerte
Een definitieve offerte moet uiterlijk maandag 15 januari 2018 12u via e-mail ingediend zijn.
Offerte bespreking
Op 18 en 19 januari 2018 is er de mogelijkheid om jullie offerte telefonisch of op de kantoren
van VIL toe te lichten. Aan de bedrijven die indienen wordt gevraagd om deze datums te
reserveren indien VIL een verduidelijking wenst of indien het bedrijf uit eigen initiatief de offerte
wil toelichten.
Gunning
Ten laatste vrijdag 26 januari 2018 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt
de opdracht bij voorkeur onmiddellijk aangevat.
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5.4

Deliverables

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 bestaan de deliverables uit 2 onderdelen. Deel 1 is de tool,
welke het resultaat is van werkpakket 3 zoals hierboven beschreven Bij de tool moet ook de
nodige gebruiksdocumentatie voorzien worden die alle nodige stappen beschrijft van installatie
en configuratie tot het gebruik van de tool.
Deel 2 is het begeleiden van de opdrachtgever en de deelnemende bedrijven en debugging van
de tool tijdens de uitvoering van werkpakket 4.

5.5

Vertrouwelijkheid van gegevens

De externe partij verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking
gesteld wordt door middel van deze RFP vertrouwelijk te behandelen.
Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of
elektronisch kenbaar maakt aan de externe partij, gerelateerd aan deze RFP of het Omni
Tactics project in het algemeen.
Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet :
• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid.
•

Informatie waarvan door de externe expert aangetoond kan worden dat ze reeds bekend
was voor het doornemen van deze RFP.

•

Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij
te geven.

De externe partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd:
• Strik vertrouwelijk te behandelen.
•

Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte.

•

Niet te vermenigvuldigen.

•

Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het
opstellen

van

de

offerte.

Deze

laatsten

verbinden

zich

ook

tot

dezelfde

geheimhoudingsplicht.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de externe partij
vertrouwelijk te behandelen.
Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het
vertrouwelijke karakter van deze informatie te waarborgen.
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5.6

Intellectuele eigendom

De Dienstverlener behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie,
kennis, software,… die in het bezit van de Dienstverlener was voordat de overeenkomst
gesloten werd.
De Opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie,
kennis, software,… die in het bezit van de Opdrachtgever was voordat de overeenkomst
gesloten werd.
De Dienstverlener erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot)
software, documenten, rapporten, grafische weergaven,…dewelke door de Dienstverlener
ontwikkeld werden binnen deze overeenkomst, exclusief eigendom zijn van de Opdrachtgever,
na betaling van de overeengekomen prijs.
De Dienstverlener kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het
geven van presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., tenzij mits de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de Dienstverlener
een schadevergoeding van 15.000 Euro per overtreding betalen aan de Opdrachtgever, onder
voorbehoud van de Opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de
werkelijk geleden schade voormeld bedrag overtreft.

6 SELECTIEPROCEDURE
1.1.

Indiening offerte

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Gunther Storme, Project Leader bij VIL, op het
volgende e-mail adres: Gunther.Storme@vil.be.
Geïnteresseerden kunnen een volledige en onderbouwde schriftelijke offerte elektronisch
opsturen naar het volgend e-mailadres: Gunther.Storme@vil.be. De uiterste ontvangstdatum is
maandag 15 januari 2018 om 12u.
Van de inschrijvers wordt gevraagd om donderdag en vrijdag 18 en 19 januari 2018 vrij te
houden voor een eventuele mondelinge toelichting bij hun offerte. Concreet uur tijdens deze
dagen wordt nog afgesproken.

6.1

Evaluatie

De weerhouden kandidatuurstellingen worden geëvalueerd door een commissie met
vertegenwoordigers van VIL. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde):
•

Kwaliteit van het voorgestelde projectteam
o Bewezen kennis/ervaring
o Goed analytisch en synthetisch vermogen
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6.2

•

Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties)

•

Budget

•

Manier waarop eventuele bijkomende vragen van de opdrachtgever worden beantwoord

•

Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak

•

Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht.

Toewijzing

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht, beneden 135.000 Euro, excl. BTW, en rekening
houdende met Art. 17 § 2, 1°, a WOO 1993, alsook 26 §2, 1°, a WOO 2006, wordt
onderliggende RFP gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De opdracht wordt toegewezen ten laatste op vrijdag 26 januari 2018 om 12u.
De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL
behoudt zich het recht toe om binnen deze opdracht delen te gunnen.

6.3

Geschillenprocedure

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk
blijken, dan ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

6.4

Contact

VIL VZW
Koninklijkelaan 76
2600 Berchem
Gunther Storme (Project Leader)
Gunther.Storme@vil.be
+32 3 229 05 15 / +32 476 98 49 24
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