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1.INLEIDING 

Met het project ‘Future Proof Warehousing’ biedt VIL bedrijven inzicht in de 

mogelijkheden van digitalisatie en automatisatie voor een efficiënt, veilig en Future Proof 

magazijn. Opzet is  bedrijven te helpen om zinvolle keuzes te maken om hun magazijnen 

op een realistische manier te transformeren.  

 

Meer specifiek betekent dit dat: 

1. Verladers en logistieke dienstverleners inzicht bieden in de mogelijkheden van 

digitalisatie en automatisatie voor een efficiënt, veilig en Future Proof magazijn. 

 

2. Concreet is het de bedoeling om bedrijven te ondersteunen met een praktisch 

inzetbare toolkit om: 

a. het potentieel van automatisatie en digitalisatie van hun verschillende 

logistieke processen/magazijn inzichtelijk te maken; 

b. het transformatiepotentieel aan te geven (best practices, 

verbeteringspotentieel, …); 

c. de randvoorwaarden aan te geven voor het digitaliseren of automatiseren 

van een bepaald proces   

 

De meerwaarde van dit project situeert zich in: 

• bewustwording van de potentiële verbeteringstrajecten voor digitalisatie en 

automatisatie 

• inzicht in hoe de efficiëntie en betrouwbaarheid kan worden verhoogd door 

verschillende inzetbare technologieën of oplossingen. 
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2.CONTEXT EN SCOPE 

In November 2019 startte VIL het collectieve project “Future Proof Warehousing”. 

Collectieve projecten (type COOCK) genieten van de financiële steun van VLAIO. 

Als Speerpuntcluster voor de logistiek faciliteren we dan ook vanuit VIL dit project.  

 

 

In het kader van het project zal VIL een webapp laten ontwikkelen gekoppeld aan een 

CMS, waarbij gestreefd wordt naar maximale flexibiliteit naar uitbreidingen toe. 

De webapplicatie helpt Vlaamse KMO’s bij hun keuze in innovatieve verbetertrajecten op 

vlak van digitalisatie en automatisatie van hun logistiek. De tool schuift voor de klant 

relevante technologieën naar voor op basis van algemene en logistieke informatie die de 

klant aanlevert als input in de applicatie. 

Deze toepassingen vormen het onderwerp van deze “Request for Proposal” of [RFP]. 

Het project geniet de actieve steun van volgende deelnemende bedrijven: 

• Atlas Copco 

• Barry Callebaut 

• Danone 

• Globis 

• Proximus 

• Reynaers Aluminium 

• Ridix 

• Terumo Europe 

• Unilin 

• WFS 

Zie ook: https://vil.be/project/future-proof-warehousing/  

 

Dit RFP document beschrijft de vereisten voor de ontwikkeling, het testen en debuggen 

van de software toepassingen. 

De kandidaat aanbieder moet een oplossing voorstellen die aan deze eisen voldoet of 

alternatieven voorstellen met een duidelijke uitleg. De kandidaten zijn volledig vrij om een 

andere opzet voor te stellen als dit een betere oplossing rechtvaardigt. 

In de context van deze RPF, is VIL de “Opdrachtgever” en de inschrijver de “Aanbieder”. 

 

https://vil.be/project/future-proof-warehousing/
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3.ALGEMENE VEREISTEN 

 

Er dient  een software platform te worden ontwikkeld bestaande uit een Front-End 

applicatie en een Back-End data repository inclusief de integratie van een CMS. De Front-

End is web gebaseerd en is compatibel met de meest gangbare internet browsers (Google 

Chrome, Microsoft Edge, FireFox,…). 

 

 

Figuur 1: Front-End <-> Back-End 

 

In het geheel, zal de software tool gebruikt kunnen worden door volgende actoren: 

• Bedrijven met logistieke magazijnactiviteiten 

• De applicatiebeheerders: 

o Beheerder: algemene inrichting van het platform 

o Expert: configuratie van algoritmes en andere logica 

o Content contributor: toevoegen / wijzigen van technologieën 

De voorkeur wordt gegeven aan een cloud-based oplossing. 

Belangrijk: De FrontEnd zal gehost worden onder https://vil.be binnen de ‘applicatie 

rubriek’. 

VIL verwacht een voorstel van het beheermodel voor het gebruik van de toolkit 

(licentiemodel), alsook van de uitbating van het systeem: Verificaties, maintenance, 

updates, … 

Er wordt gewerkt met een gebruikelijke programmeertaal. De Aanbieder zal de 

architectuur van de aangeboden oplossing en de gebruikte programmeertaal duidelijk 

omschrijven in de offerte. 

Voor de voortgang van de ontwikkeling verwachten we een opzet met minstens volgende 

omgevingen: Ontwikkel/Test, Acceptatie en Productie en de inzet van de nodige tools in 

verband met  versiebeheer en configuratie. 

https://vil.be/
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De aanbieder zal het ontwikkelproces transparant genoeg maken en hierover 

communiceren zodat dit door VIL kan opgevolgd worden.  

 

 

Figuur 2:OTAP-straat 

 

Gezien de toepassing van deze nieuwe te ontwikkelen applicatie  en databeheer in een 

centrale database, moet de aangeboden oplossing ook beschikken over een Disaster 

Recovery Plan of [DRP]. 

Dit DRP bevat een gedocumenteerd plan van aanpak om de IT-omgeving te beschermen 

en te herstellen in geval van een onvoorziene anomalie. Om de continuïteit van de 

applicaties te verzekeren, moet een Backup-Restore policy voorzien worden. 

Ook verwachten we hier een Service Level Agreement [SLA] voorstel voor zowel de 

beheerder als de ontwikkelaar. 

Monitoring en Continuous improvement: 

Het gebruik en de noden moeten gecapteerd kunnen worden zodat een continue 

verbetering van de toolkit mogelijk blijft (change requests). De webapplicatie moet 

daarbovenop een eenvoudig updatemodel bevatten alsook een doeltreffende helpfunctie. 

Bij oplevering dienen dus naast de productie omgeving ook de test en acceptatieomgeving 

beschikbaar te blijven voor: 

• Nieuwe technologieën te implementeren 

• Bijsturen van algoritmes toe te laten 

 

Belangrijk: Het centraal beheren van data moet volledig GDPR compliant zijn en alle 

maatregelen bevatten om een inbreuk hierop tegen te gaan. 

VIL werkt in dit project samen met een groep van bedrijven rond de validatie. De 

Aanbieder zal, samen met het VIL project team, met deze bedrijven contacten hebben 

aangaande de functionaliteit van aangeboden software. 
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4. HIGH LEVEL BESCHRIJVING VAN DE WERKING 

Een gebruiker kan zich via deze applicatie aanmelden en technologierapporten genereren 

die voor hem relevant zijn. Figuur 3 toont hoe dit in zijn werk gaat: 

 

Figuur 3 – Applicatiewerking 

Een gebruiker dient éénmaal algemene informatie over zijn organisatie op te laden. 

Vervolgens kan hij voor meerdere productgroepen (bv. langgoed, klein materiaal, pallets 

in diepvries, …) de tool doorlopen. Eens de gebruiker alle informatie heeft opgeladen voor 

een productgroep, wordt gevraagd in welk technologiedomein (en eventueel sub-domein) 

de gebruiker op zoek is naar oplossingen. Ten slotte wordt het technologierapport 

gegenereerd alsook de technologiefiche van de meest relevante technologie voor de 

gebruiker. 

De gebruiker kan nadien: 

• voor dezelfde productgroep, technologierapporten genereren in andere 

technologiedomeinen 

• de verschillende technologieën verkennen door te navigeren door de domeinen 

De gebruiker kan de tool opnieuw starten voor een nieuwe productgroep. 

Opmerking:  

elk technologiedomein kan sub-domeinen bevatten. In Figuur 3 is dit is enkel bij wijze van 

voorbeeld uitgewerkt voor “Hulpsystemen”.  

Figuur 4 toont de interacties tussen de eindgebruiker, de beheerder en de applicatie: 
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Figuur 4 - High level flow van de applicatie 
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5.END-USER FUNCTIONALITEITEN 

Onder end-user functionaliteiten worden die functionaliteiten gezien die minstens aanwezig 

moeten zijn opdat de toolkit voor ‘FPW’ kwalitatief is met voldoende meerwaarde voor de 

verschillende gebruikers ervan.  

De kern van de toolkit bestaat er in om klanten de mogelijkheid te geven scenario’s op te 

bouwen. Heel het traject zal bestaan uit het opvragen van een set (logistieke) parameters 

en het bevragen adhv beslissingsbomen om zo tot 1 of meerdere scenario’s te komen.  

De uitkomst van elk scenario zal een visuele voorstelling zijn met alle relevante informatie 

voor de klant. 

5.1. Landing 

 Taalkeuze: enkel Nederlands, bijkomende talen later 

De website zal initieel enkel beschikbaar zijn in het Nederlands. Het platform moet er 

wel op voorzien zijn om vertalingen te kunnen toevoegen zodat op termijn bijkomende 

talen kunnen worden aangeboden.  

Merk op dat de Nederlandse teksten beheerd kunnen worden in een CMS (zie 6 

Beheerdersfunctionaliteiten). 

 

 Authenticatie met registratievalidatie 

De tool is enkel beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Bij een eerste registratie, 

dient de beheerder de gebruiker te valideren. We wensen immers enkel “leden” of 

betalende gebruikers toe te laten op het systeem.  

Registratie workflow: 

• Nieuwe gebruiker registreert zich op de website 

• Controle “echtheid” gebruiker: Nieuwe gebruiker valideert zijn registratie via 

activatielink in e-mail 

• Ledenverificatie: de beheerder valideert de nieuwe registratie a.d.h.v. zijn 

ledendatabank of na het aankrijgen van een betaling 

• Nieuwe gebruiker krijgt een e-mail dat zijn account operationeel is en hij dus de 

tool kan gebruiken 

 

 Welkom wizard 

Wanneer de gebruiker voor het eerst “landt” op de website, krijgt hij aan de hand van 

een “welkom-wizard” de nodige uitleg om aan de slag te kunnen: 

• Deze welkom-wizard wordt in pop-up boven de normale homepage getoond 

• Alle tekst en afbeeldingen in deze welkom-wizard worden beheerd in het CMS 

• De welkom-wizard kan later opnieuw worden opgeroepen via een “Help”-link in 

de topnavigatie (zie Figuur 15).  
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Figuur 5 - Welkom wizard – 1 (Welkom wizard wordt getoond in pop-up boven de homepage) 

 

 

Figuur 6 - Welkom wizard – 2 
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Figuur 7 - Welkom wizard – 3 

 

Figuur 8 - Welkom wizard – 4 
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Figuur 9 - Welkom wizard 5 

 

 

Figuur 10 - Welkom wizard – 6 

Wanneer de gebruiker klikt op “Start” in Figuur 10, komt hij terecht op Inputscherm 

“Mijn organisatie” (zie 5.2.1). 
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5.2. Aanleveren algemene informatie van de organisatie 

De gebruiker dient als eerste werk de algemene informatie van zijn organisatie aan te 

vullen. Zolang dit niet is aangevuld, kan deze geen technologierapport genereren.  

Alle velden in de inputschermen zijn verplicht. De gebruiker dient de vier inputschermen 

in één keer te doorlopen. Hij kan op elk moment zijn ingave afbreken, maar de reeds 

ingegeven informatie hoeft hierbij niet bewaard te worden. De gebruiker heeft de 

mogelijkheid om alle vragen (over de vier inputschermen heen) te downloaden, zodat 

hij zich offline kan voorbereiden.  

 

 Inputscherm “Mijn organisatie” 

In een eerste scherm vult de gebruiker de naam van de organisatie aan, en gaan we 

op zoek naar de context van de organisatie. 

 

Figuur 11 - Algemene informatie: Mijn organisatie (1/4) 

De gebruiker kan voor elk van deze velden (Bedrijfstype, Markt en Sector) telkens maar 

één waarde selecteren. De mogelijke waarden zijn vooraf gedefinieerd door de 

beheerder (zie 6.3.3.1). Bij de definitie van deze lijstjes, geeft de gebruiker tevens een 

flexibiliteitsscore op voor iedere optie. De keuzes van de gebruiker in dit scherm worden 

later immers gebruikt door het algoritme om het flexibiliteitsklimaat van het bedrijf te 

bepalen. 

Download de volledige vragenlijst 

Merk op dat de gebruiker onderaan kan kiezen om de volledige vragenlijst (voor de vier 

stappen) te downloaden (bv. PDF-formaat). Hierdoor kan hij offline de gegevens 

verzamelen om vervolgens voorbereid terug te keren naar de tool en de vier stappen 

in één keer na elkaar af te werken. 

Inputscherm “Kerngetallen” 

Vervolgens vragen we naar de belangrijkste kerngetallen zodat het algoritme later de 

“schaalgrootte” van de onderneming kan inschatten: 
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Figuur 12 - Algemene informatie: Kerngetallen (2/4) 

Input validatie 

Het systeem controleert of de gebruiker positieve getallen ingeeft, zo niet zal de 

gebruiker zijn ingave niet kunnen bevestigen. De gebruiker dient alle velden verplicht 

in te vullen. 

Meer informatie (i) 

Er is een kolom met een icoontje voor “Meer informatie”. Als de gebruiker hier op klikt, 

opent een pop-up die uitleg verschaft over het bijhorende kerngetal (zie Figuur 12, 

Omzet [€]). De verklarende teksten voor deze kerngetallen kunnen worden 

geconfigureerd in het CMS. 

 

Lijst met kerngetallen is vast, maar later uitbreidbaar 

De lijst met kerngetallen is in de huidige scope éénmalig vastgelegd. Het platform moet 

het echter toelaten om in de toekomst kerngetallen toe te voegen aan dit lijstje.  

 

 Inputscherm “Operationele kosten” 

Met deze wizard willen we op zoek gaan naar het grootste aandeel van de operationele 

kost in de organisatie. Dit toont aan welke processen prioriteit moeten krijgen in de 

zoektocht naar opportuniteiten. 
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Figuur 13 - Algemene informatie: Operationele kosten (3/4) 

De gebruiker vult enkel de kolom “#FTE” aan, de wizard berekent automatisch het 

percentage (laatste kolom) op basis van het totaal aantal logistieke medewerkers. 

Bij het klikken op een icoontje (i) krijgt de gebruiker meer informatie in een pop-up 

over de bijhorende logistieke activiteit. 

 

 Inputscherm “Belangenmatrix” 

In een laatste wizard dient de gebruiker aan te duiden welke belangen voor zijn 

organisatie meespelen bij de beoordeling van een technologie. 

 

Figuur 14 - Algemene informatie: Belangenmatrix 
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Opmerkingen: 

• Wanneer de gebruiker op het icoontje (i) klikt, krijgt hij meer informatie omtrent 

de driver in een tooltip / pop-up. Dit zal noodzakelijk zijn voor een goede 

interpretatie van iedere driver. 

• De gebruiker kiest in een eenvoudige schaal van “Onbelangrijk” tot “Zeer 

belangrijk”. Deze schaal is visueel duidelijk gemaakt aan de gebruiker. 

• Een gebruiker heeft de optie om “Niet van toepassing” te selecteren. In dat 

geval zal het algoritme deze driver niet meerekenen. De gebruiker dient echter 

minimum 5 drivers te scoren (in Figuur 14 mag de gebruiker dus drie maal 

NVT kiezen). 

• Deze drivers kunnen worden uitgebreid door de beheerder: toevoegen of 

verbergen van drivers, zie 6.2.2. 

5.3. Samenvatting van de algemene info op de homepage 

Eens de gebruiker de wizard heeft doorlopen die alle algemene bedrijfsinformatie 

opvraagt, komt hij op de homepage terecht welke een samenvatting toont van zijn 

gegevens: 

 

Figuur 15 - Home page: Samenvatting algemene informatie 

Via de link “HELP” in de topnavigatie, kan de gebruiker de welkom-wizard (zie 5.1.3) 

opnieuw oproepen. 

Volgende paragrafen geven wat uitleg bij de samenvatting van ieder blokje onder “Mijn 

organisatie”. 
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 Kerngegevens 

• Omzet: uit inputscherm “Kerngetallen” in formaat “€K # ##0” 

• Aantal FTE: uit inputscherm “Kerngetallen” in formaat “# ##0” 

• Gemiddeld aantal orders per dag: uit inputscherm “Kerngetallen” in formaat “# 

##0” 

• Gemiddeld aantal orderlijnen per dag: uit inputscherm “Kerngetallen” in formaat 

“# ##0” 

• Gemiddeld aantal receptielijnen per dag: uit inputscherm “Kerngetallen” in 

formaat “# ##0” 

 

 Logistieke processen 

De samenvatting toont een taartdiagram met de procentuele verdeling van de logistieke 

werknemers (zie inputscherm “Operationele kosten”).  

Boven het taartdiagram staat tevens een adviestekst: deze tekst wordt gegenereerd 

door een algoritme op basis van waarden in het taartdiagram. De beheerder kan de 

tekst sturen door het configureren van een algoritmetabel (zie 6.3.1). 

 

 Technologiebelangen 

Spinnenwebdiagram van scores uit inputscherm “Belangenmatrix”. 

 

5.4. Wijzigen van de informatie 

Door op de “Wijzig” te klikken, start de wizard opnieuw, waarin alle eerder ingevulde 

waarden zichtbaar zijn. De gebruiker kan dan kiezen om correcties aan te brengen waar 

nodig. 

5.5. Genereren van een technologierapport 

Door te klikken op “Nieuw rapport” (zie Figuur 15) start de gebruiker de wizard om een 

technologierapport te genereren.  De gebruiker zal hiervoor verschillende parameters 

moeten aanleveren betreffende de groep van producten waarvoor hij het rapport wil 

genereren. 

Net zoals bij de algemene bedrijfsinformatie, moet de gebruiker de drie inputschermen 

in één keer doorlopen en hierbij alle verplichten velden invullen. Wanneer hij zijn ingave 

afbreekt, wordt de reeds ingegeven informatie niet opgeslagen. 

 

 Inputscherm “Karakteristieken” 

In een eerste wizard gaan we op zoek in drie stappen naar de belangrijkste 

karakteristieken van de productgroep: 

• Stap 1: 

o Geef een naam aan de productgroep 

o Aard van meest gepickte eenheid: stuk/doos, pallet, ugly of langgoed 

• Stap 2:  
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o volumedichtheid: inschatting van het volume van de kleinste logistieke eenheid 

• Stap 3:  

o waardedichtheid: inschatting van de waarde van de kleinste logistieke eenheid 

 

Figuur 16 - Karakteristieken - Stap 1: aard van meest gepickte eenheid 

De gebruiker kan enkel “Bevestigen” indien deze zowel een naam heeft opgegeven als 

een keuze heeft gemaakt voor aard van het product: beide velden zijn verplicht. 

 

Download de volledige vragenlijst 

Analoog met de inputschermen voor de algemene bedrijfsinformatie, kan de gebruiker 

ook hier een samenvatting downloaden met alle vragen die hem worden gesteld 

betreffende de productgroep. Zo kan hij het inputproces onderbreken, zich offline 

voorbereiden a.d.h.v. de vragenlijst en zich voorbereid terug aanmelden op de website. 
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Figuur 17 - Karakteristieken - Stap 2: best passende volumedichtheid 

 

Op basis van voorbeelden in de tabel, selecteert de gebruiker onderaan de best 

passende volumedichtheid. Via een fotogalerij kan hij zoeken met welk niveau zijn 

eigen productgroep het best overeen stemt. Om verder te kunnen gaan, moet de 

gebruiker een keuze maken. 

Deze tabel kan geconfigureerd worden door de beheerder, zie 6.2.1. 

Stap 3 (bepaling van de waardedichtheid) werkt op dezelfde manier als stap 2 (ook 

hier is de keuze verplicht): 
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Figuur 18 - Karakteristieken - Stap 3: best passende waardedichtheid 
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 Inputscherm “ProductKerngetallen” 

Vervolgens wordt gevraagd om kerngetallen van de productgroep op te geven, zodat 

de applicatie het belang (en relevantie) van deze productgroep kan evalueren. 

 

Figuur 19 - Productgroep: Product kerngetallen 

In dit scherm gelden passende validatieregels: positieve, decimale getallen. Ook hier 

kan de gebruiker meer informatie krijgen omtrent de kerngetallen door het klikken op 

een icoontje. 

Alle velden worden gebruikt in het algoritme voor de bepaling van de schaalgrootte, de 

gebruiker dient dus alle velden aan te leveren. 
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 Inputscherm “Flexibiliteit” 

Voor de gekozen productgroep willen we graag weten welke flexibiliteitsdrivers spelen. 

De gebruiker scoort een vooraf gedefinieerde lijst: 

 

Figuur 20 - Productgroep: Flexibiliteit 

Dezelfde opmerkingen zijn van toepassing als in 5.2.3: 

• Meer uitleg via “i”-icoontje 

• Visuele uitleg bij de schaal voor de gebruiker 

• Mogelijkheid om “NVT” te kiezen 

• Minimum 5 drivers te scoren (i.e. ≠ NVT) 

Deze flexibiliteitsdrivers zijn uitbreidbaar door de beheerder, zie 6.3.3.2). 
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 Algoritme: mapping op een klantenprofiel 

Informatie uit de productgroep wordt gecombineerd met algemene bedrijfsinformatie 

om te bepalen in welk klantenprofiel de gebruiker terecht komt: 

 

Figuur 21 - Mapping op klantenprofielen 

Het platform kent 36 vooraf gedefinieerde klantenprofielen. Deze zijn statisch en zullen 

binnen de scope van deze eerste fase niet wijzigen (zie 6.9). De klantenprofielen komen 

voort uit volgende drie dimensies: 

 

Dimensie 1: Schaalgrootte Dimensie 2:  Flexibiliteit Dimensie 3: Aard product 

Low Flex1 Stuk/doos 

Medium Flex2 Pallet 

High Flex3 Ugly 

  Langgoed 

Figuur 22 - Opbouw klantenprofielen volgens 3 dimensies 

Als we alle mogelijke waarden voor deze dimensies combineren, komen we tot 36 (= 3 

x 3 x 4) klantenprofielen: 

• Low_Flex1_Stuk/doos 

• Low_Flex1_Pallet 

• … 

• High_Flex3_Langgoed 

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe het algoritme de waarde voor iedere 

dimensie bepaalt op basis van de input van de gebruiker. 

 Waardebepaling Dimensie 1: Schaalgrootte (Low-Medium-High) 

Om de schaalgrootte te bepalen van de organisatie, vergelijken we de kerngetallen 

(zowel van de productgroep als van het bedrijf) met een vooraf gedefinieerde schaal. 

Voor ieder kerngetal kennen we een interpretatie van Low – Medium – High (zie 6.2.2 

Rollen). 

Het algoritme evalueert voor ieder kerngetal in welke zone van de schaal deze terecht 

komt (Low-Medium-High). Het uiteindelijke resultaat voor deze dimensie is de zone die 

het meest van toepassing is (zie Figuur 23 - Klantenprofiel - Waardebepaling 

schaalgrootte (Dimensie 1). 
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Figuur 23 - Klantenprofiel - Waardebepaling schaalgrootte (Dimensie 1) 

 

Opmerking: aandeel van productgroep t.o.v. de volledige organisatie 

Sommige kerngetallen worden herleid volgens het belang van de productgroep. Dit is 

zo voor omzet en het aantal orderlijnen. Hiertoe vermenigvuldigen we het belang (zie 

Inputscherm “ProductKerngetallen”) met de bedrijfswaarde (zie Inputscherm 

“Kerngetallen”): 

• Omzet (€) = ProductKerngetallen[Belang in omzet(%)] x Kerngetallen[Omzet (€)] 
• Aantal orderlijnen = ProductKerngetallen[Belang in #OL(%)] x Kerngetallen[#OL] 

 

Opmerking: in geval van ex aequo 

Bij ex aequo rondt het algoritme wiskundig af naar het dichtstbijzijnde niveau. Stel dat 

we volgende score uitkomen: 

• 1-Low:   1 

• 2-Medium:  5 

• 3-High:   5 

Dan wordt de score:  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
1 ×1+5 ×2+5 ×3

11
=

26

11
= 2,36 → 2 (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚) 
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 Waardebepaling Dimensie 2: Flexibiliteit (Flex1-Flex2-Flex3) 

Om de flexibiliteitscore te kunnen bepalen, combineren we algemene bedrijfsinformatie 

(sector, type, …) met specifieke flexibiliteitseisen voor de productgroep.  

A. Flexibiliteitscore deel 1: bedrijfsniveau 

In het InputScherm “Mijn organisatie” levert de gebruiker contextinformatie aan van 

zijn bedrijf (markt, sector, type). Deze informatie gaan we gebruiken om een 

flexibiliteitsscore toe te kennen. Voor iedere mogelijke waarde die de gebruiker kan 

kiezen, kunnen we een bijhorende score opzoeken in een configuratietabel (zie 

6.3.3.1).  

Iedere vraag weegt voorts niet even zwaar door bij de bepaling van de flexibiliteit. Het 

gewicht per vraag halen we tevens uit een configuratietabel (zie 6.3.3.2).  

Zo komen we bijvoorbeeld tot volgende tabel: 

 

Figuur 24 - Evaluatietabel Flexibiliteitsscore "Mijn organisatie" 

B. Flexibiliteitscore deel 2: productgroep niveau 

Op basis van de informatie uit Inputscherm “Flexibiliteit”, kunnen we volgende tabel 

samenstellen: 

 

Figuur 25 - Evaluatietabel Flexibiliteitsscore "¨Productgroep" 

De keuze van de gebruiker vertalen we eenvoudig naar numerieke waarden: {NVT, O, 

EB, RB, B, ZB} wordt {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Merk op dat op die manier “NVT” wordt 

uitgesloten in het algoritme. 

De gewichten worden geconfigureerd door de beheerder/expert (zie 6.3.3.2). 
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C. Flexibiliteitscore totaal 

Door de flexibiliteitscores van beide rubrieken samen te tellen, komen we tot een 

totaalscore van 240 (190 + 50). De maximale score bedraagt 370: 

o Bedrijfsniveau: 3 drivers x 10 punten  x 10 (gewicht per driver) = 300 (zie 

Figuur 24) 

o Productgroep niveau (zie Figuur 25): 

o 8 drivers x 5 punten x 2 (gewicht per driver) = 80 

o – 1 driver NVT x 5 punten x 2 (gewicht per driver) = 10 

o = 70 

Dit levert een procentuele score van 65% (240/370).  

Deze score komt overeen met flexibiliteitsniveau Flex2. Dit vinden we terug in een 

configuratietabel (zie 6.3.3.3 Flexibiliteitsniveau). 

 Waardebepaling Dimensie 3: Aard product (Stuk/doos-Pallet-Ugly-Langgoed) 

De waarde voor deze dimensie nemen we eenvoudig over uit het Inputscherm 

“Karakteristieken”.  Mogelijke waarden zijn: 

o Stuk/doos 

o Pallet 

o Ugly 

o Langgoed 

 Algoritme: mapping op de value-packing density matrix 

Op basis van de volumedichtheid en waardedichtheid (gekozen in Inputscherm 

“Karakteristieken”), mappen we de input op een value-packing density matrix: 

.  

Figuur 26 - Value-packing density matrix: zones 

Deze 16 zones (A1 t.e.m. D4) worden gebruikt voor de bepaling van het gewicht van 

de logistieke hoofddrivers (zie 5.5.7 Algoritme: belangbepaling logistieke hoofddrivers). 

De effectieve plaats op de matrix wordt getoond in het technologierapport. Voor de 

input in 5.5.1 levert dit volgend resultaat: 
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Figuur 27 - Mapping op value-density matrix (voorbeeld) 

In het uiteindelijke technologierapport krijgt de gebruiker wat extra uitleg bij deze 

matrix en de zone waar hij is in terecht gekomen. Deze begeleidende tekst wordt 

geconfigureerd in 6.4.1. 

 Algoritme: mapping op de scale-flexibility matrix 

Op basis van schaalgrootte en het toegewezen flexibiliteitsniveau, wordt een 

positie bepaald op de scale-flexibility matrix: 

 

Figuur 28 - Scale-flexibility matrix 

Merk op dat bij de mapping op deze matrix gebruik wordt gemaakt van de eerste twee 

dimensies van het klantenprofiel. De effectieve plaats op de matrix wordt gevisualiseerd 

in het technologierapport. Voor de input in het geïllustreerde voorbeeld, levert dit 

(High_Flex2): 
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Figuur 29 - Mapping op scale-flexibility matrix 

In het uiteindelijke technologierapport krijgt de gebruiker wat extra uitleg bij deze 

matrix en de zone waar hij is in terecht gekomen. Deze begeleidende tekst wordt 

geconfigureerd in 6.4.2. 

 Algoritme: belangbepaling logistieke hoofddrivers 

Om later te evalueren welke technologieën relevant zijn voor de gebruiker, moeten we 

het belang bepalen van de beoordelingscriteria. De voornaamste criteria die we 

hanteren zijn de logistieke hoofddrivers: customer service, efficiëntie, 

ruimtebenutting en flexibiliteit: 

 

Figuur 30 - Logistieke hoofddrivers 

Het belang van de eerste drie drivers kunnen we bepalen op basis van de 16 zones in 

de value-packing density matrix. Voor het voorbeeld (Figuur 32) nemen we de waardes 

voor zone 4B: 
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Figuur 31 - Belangbepaling logistieke hoofddrivers 

Voor flexibiliteit baseren we ons op Dimensie 2 van het klantenprofiel. De totaalscore 

voor het voorbeeld was 62% (of 246/400) wat we kunnen vertalen naar een score van 

6 op 10. 

 

Op die wijze komen we voor het voorbeeld op volgende scores: 

 

Figuur 32 - Belangbepaling logistieke hoofddrivers (Voorbeeld) 
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 Inputscherm “Technologiedomein” 

Op dit moment hebben we alle informatie om de gekende technologieën te toetsen aan 

de noden van de gebruiker. Een technologierapport is echter van toepassing voor een 

specifiek technologiedomein. De gebruiker dient hier dus een keuze in te maken. Hij 

kan hierin het voorgestelde advies volgen, of een vrije keuze maken. 

Eens de keuze gemaakt, dient de gebruiker nog op te geven in hoeveel jaar hij zijn 

investering wenst terug te verdienen (payback). Dit zal meegenomen worden in de 

evaluatie van de technologieën (zie 5.5.9). 

Het is mogelijk dat een technologiedomein bestaat uit sub-domeinen (zie 6.7). In dat 

geval zal de gebruiker een sub-domein moeten selecteren na zijn keuze van het 

“hoofddomein”.  

 

Figuur 33 - Inputscherm: Keuze technologiedomein 

Merk op dat de (gemarkeerde) adviestekst voortkomt uit 5.3.2. Daar bepaalden we 

immers op basis van de verdeling van de operationele kosten, welk logistiek proces 

voor de gebruiker prioriteit zou moeten krijgen. 
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Figuur 34 - Keuze technologiedomein met sub-domeinen 

Merk op dat de gebruiker achteraf steeds het technologierapporten kan genereren voor 

andere technologiedomeinen, zie ook 5.8. 

 Algoritme: investeringsmogelijkheden 

Op basis van de verwachtte payback (uitgedrukt in jaren), proberen we een score (op 

10) toe te kennen aan de investeringsbereidheid van de gebruiker. Deze score zullen 

we dan gebruiken bij de evaluatie van de technologieën. Aangezien de gebruiker typisch 

een andere payback verwacht voor software dan voor hardware, definiëren we een 

vertaaltabel per technologiedomein (zie 6.7). 

De score voor investeringsbereidheid kan dan eenvoudigweg bepaald worden door in 

de juiste vertaaltabel (die van het gekozen technologie(sub)domein), de score op te 

zoeken die hoort bij de ingegeven payback: 

 

Figuur 35 - Bepaling score investeringsbereidheid op basis van payback (Voorbeeld voor 
technologiedomein “Software”) 

Indien de gebruiker bijvoorbeeld een payback verwachtte van 2 jaar, zal hij de score 8 

meekrijgen op vlak van investeringsbereidheid (op basis van informatie in Figuur 35). 
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 Algoritme: bepaling van de relevante technologieën 

Voor ieder technologie(sub)domein, bestaat er een matrix waarin klantenprofielen 

gekoppeld worden aan relevante technologieën: 

 

Figuur 36 - Mapping Klantprofiel - Technologie (binnen een technologiedomein) 

In dit voorbeeld is “Tech1” relevant voor klantenprofiel “Low_Flex1_Stuk/doos” en niet 

voor de andere (zichtbare) profielen. 

Merk op dat steeds nieuwe technologieën kunnen worden toegevoegd, waarbij de 

beheerder de juiste linken legt naar de verschillende klantenprofielen, binnen een 

bepaald technologie(sub)domein (zie ook 6.5 Toevoegen van nieuwe technologieën). 

 Algoritme: evaluatie van de relevante technologieën 

Nu we weten welke technologieën zijn weerhouden, kunnen we een evaluatie maken 

van welke technologie het best aanleunt bij de noden van de gebruiker: 

 

Figuur 37 - Evaluatiematrix technologie 

Legende bij Figuur 37: 

o De weerhouden technologieën 

o Het belang van logistieke hoofddrivers (zie 5.5.7) en 

investeringsmogelijkheden (zie 5.5.9) 

o Het belang van logistieke nevendrivers (zie 5.2.3) 

o Het gewicht voor de hoofddrivers: configuratie door de beheerder (zie 6.3.4) 

o Het gewicht voor de nevendrivers: configuratie door de beheerder (zie 6.3.4) 

Iedere technologie krijgt voor iedere driver een gewogen score. Bijvoorbeeld “VBM” – 

“Customer service”: 
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Score = [Belang_CustomerService] x [Gewicht_CustomerService] x 

[Score_Cantilever_CustomerService] 

Score = 6 x 10 x 8 = 480 

Zo kan voor iedere logistieke driver (lijn) een subtotaal berekend worden. Tellen we 

deze subtotalen samen, dan kennen we de finale score van de technologie. In dit 

voorbeeld scoort de technologie “Autostore” het best met een totaalscore van 4 320 

punten. De gebruiker zal in zijn technologierapport verwezen worden naar de 

technologie Autostore (zie 0). 

Opmerking 

De nevendrivers zijn een dynamische lijst (zie ook 6.2.2): de beheerder kan drivers 

toevoegen of verbergen. Het algoritme dient hier rekening meer te houden! 
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5.6. Beschrijving van het technologierapport (resultaat) 

Na de bevestiging voor welk technologie(sub)domein je een rapport wenst (zie 0), komt 

de gebruiker terecht op een pagina met zijn resultaat.  

 

Figuur 38 - Technologierapport (voorbeeld) 
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Dit rapport bevat: 

• Naam van het bedrijf (zie 5.2.1) 

• Naam van de gekozen productgroep (zie 5.5.1) 

• Het gekozen technologie(sub)domein (zie 0) 

• De aard van het product (zie 5.5.1) 

• Positionering op de value-packing density matrix (zie 5.5.5) 

• Met begeleidende tekst op basis van de zone op de matrix (zie 6.4.1) 

• Positionering op de scale-flexibility maxtrix 

• Met begeleidende tekst op basis van de zone op de matrix (zie 6.4.2) 

• Belangenmatrix: overzicht van de gewichten die zijn toekend aan de logistieke 

hoofddrivers 

• Uitlichting van de belangrijkste driver (zie 5.5.7) 

• Begeleidende tekst bij belangrijkste logistieke driver (zie 6.4.3) 

• Scale-Flexibility zone die van toepassing is (zie 6) 

• Overzicht van de relevante technologieën (zie 5.5.9) 

• Herhaling van technologiedomein en aard van het product (3 en 4) 

• Mogelijk tot doorklikken naar detailfiche 

• Samenvatting van de evaluatiematrix (zie 5.5.11) 

• Toont maximum drie technologieën (die met de hoogste score) 

• Korte inhoud van de meest relevante technologie (met mogelijkheid tot 

doorklikken) 

• Algemene duidingstekst bij de value-packing density matrix (zie 6.4.1) 

• Algemene duidingstekst bij de scale-flexibility matrix (zie 6.4.2) 

De statische teksten in het sjabloon kunnen geconfigureerd worden door de beheerder 

in het CMS. Voorbeelden: 

• “Technologierapport voor “ 

• “Positionering op Value-Packing density matrix” 

• … 

 Formaat 

Het technologierapport wordt geladen als een webpagina. De gebruiker heeft de 

mogelijkheid om een hardcopy te downloaden in PDF. 
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5.7. Beschrijving van een technologiedetailfiche 

In het technologierapport kan de gebruiker doorklikken om meer te weten te komen 

over een voorgestelde technologie. Volgende detailfiche opent in een nieuwe pagina: 

 

Figuur 39 - Technologiedetailfiche (Voorbeeld) 
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Dit detailrapport bevat: 

• Naam van de technologie 

• Basiseigenschappen van de technologie 

• Richtbudget voor investering (optie uit een keuzelijst) 

• Fotogalerij van de technologie 

• Toepassingsgebied 

• Voorwaarden die moeten voldaan zijn om de technologie te implementeren 

• Voor -en nadelen van de technologie 

• Een vergelijkende studie met verwante technologieën 

• Gekende cases waar deze technologie operationeel is 

• Breadcrump: navigatie naar bijhorend technologiedomein en eventueel sub-

domein (zie 5.8) 

• Relevante links naar bijlages of externe websites 

5.8. Resultaat op homepage 

Eens de gebruiker een technologierapport heeft gemaakt, krijgt hij volgende homepage 

te zien: 

 

Figuur 40 – Homepage 

In de sectie “Mijn technologierapporten” is er een rapport bijgekomen: 

• Naam: de naam van de productgroep die gebruiker definieerde 

• Creatiedatum: datum waarop het rapport is aangemaakt 

• Type: aard van het product  

In de kolom (kies je technologiedomein) kan de gebruiker een technologie(sub)domein 

kiezen om vervolgens via de link “Toon rapport” het bijhorende technologierapport voor 

dit (sub)domein te genereren. Op die manier kan de gebruiker voor dezelfde 
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productgroep (input), voor ieder technologie(sub)domein een technologierapport 

generen. Voor alle duidelijkheid: dit resulteert niet in een nieuw lijntje in de tabel. 

Iedere lijn vertegenwoordigt immers een productgroep waarvoor de gebruiker de 

applicatie heeft doorlopen. 

5.9. Brede verkenning van de technologieën 

Eens de ingelogde gebruiker een eerste technologierapport heeft gegenereerd, krijgt 

hij de mogelijkheid om alle technologiefiches te verkennen via navigatie van de 

technologiedomeinen. 

 

Figuur 41 - Link "Technologieën" wordt beschikbaar in hoofdnavigatie na generatie van het eerste 
technologierapport 

De link “Technologieën” in de topnavigatie brengt de gebruiker op volgende pagina: 
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Figuur 42 - Gebruiker kiest een domein om technologieën te verkennen 

Indien het gekozen technologiedomein sub-domeinen bevat (zie 6.7), dan krijgt de 

gebruiker een vervolgscherm te zien: 

 

Figuur 43 - Gebruiker kiest een sub-domein voor "Hulpsystemen" 

De gebruiker heeft een manier (bv. via breadcrumps) om terug te keren naar de 

hoofddomeinen. In de breadcrumps ziet de gebruiker ook welk domein hij selecteerde. 
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Finaal krijgt de gebruiker een overzicht van alle technologieën binnen het geselecteerde 

(sub-)domein: 

 

Figuur 44 - Overzicht van technologieën binnen een (sub-)domein 

Wanneer de gebruiker doorklikt op een technologiedomein, komt hij op de 

technologiefiche terecht (zie 0). 

 Kennisgebruikers 

Bepaalde users kennen we de rol “Kennisgebruiker” toe. Zij zullen het platform 

bezoeken om informatie te krijgen over de technologieën. Wanneer een gebruiker met 

dergelijk profiel zich aanmeldt, komt deze niet op de klassieke homepage terecht, maar 

meteen op de navigatie van de technologieën (zie Figuur 42). 

Dit is dus een extra flow bovenop de algemeen beschreven flow in 4 High level 

beschrijving van de werking. 

 

6.BEHEERDERSFUNCTIONALITEITEN 

6.1. Rollen 

Het beheerplatform zal door verschillende rollen gebruikt worden: 

o Beheerder: algemene inrichting van het platform 

o Expert: configuratie van algoritmes en andere logica 

o Content contributor: toevoegen / wijzigen van technologieën 
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Activiteit 
Content 

contributor 
Expert Beheerder 

Aanpassen statische tekst in schermen en 

sjablonen 
 ✔ ✔ 

Aanpassen duiding bij productkarakteristieken  ✔ ✔ 

Configuratie van algoritmes  ✔ ✔ 

Dynamisch teksten voor technologierapport  ✔ ✔ 

Toevoegen van nieuwe technologieën ✔ ✔ ✔ 

Wijzigen van technologieën ✔ ✔ ✔ 

Beheer van vergelijkingscategorieën  ✔ ✔ 

Meldingenbeheer   ✔ 

Reporting   ✔ 

Figuur 45 - Overzicht rollen beheerdersplatform 
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6.2. Aanpassen inputschermen 

Alle tekst in de inputschermen kan worden beheerd in een CMS, i.h.b. tekst en 

afbeeldingen in de “welkom-wizard”, tekst de in tooltips die de gebruiker extra 

informatie geven na het aanklikken van een “meer informatie”-icoontje, statisch tekst 

in de rapporten of technologiefiches, … 

 Duiding bij productkarakteristieken 

Om de gebruiker te helpen de juiste keuze te maken in zijn selectie bij 

volumedichtheid en waardedichtheid (zie 5.5.1), wordt een verduidelijkende tabel 

getoond:  

 

Figuur 46 - Duidingstabel bij keuze volumedichtheid 

De vier niveaus in deze tabellen zijn vast (niet uitbreidbaar). De beheerder/expert kan 

per niveau de nodige informatie configureren: 

• Afbeelding bij aantal eenheden per m³ 

• Afbeelding bij kleinste verhandeling eenheid 

• Tekst voor richtwaarde per handling unit (dm3) 

• Tekst (meerdere lijnen) voor voorbeelden 

• Meerdere afbeeldingen van voorbeelden die in een fotogalerij worden getoond. 

Merk op dat ook de kolom-headers (Volumedichtheid, ID, Aantal eenheden per m³, …) 

door de beheerder kunnen worden ingegeven. 

Bovenstaande configuratie is mogelijk voor de tabel betreffende waardedichtheid als 

ook de tabel betreffende volumedichtheid. 
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Figuur 47 - Duidingstabel bij keuze waardedichtheid 

 Beheer van logistieke drivers 

Bij de evaluatie van de technologie, peilen we naar het belang van een aantal 

beoordelingscriteria. We noemen dit de logistieke “Nevendrivers” (zie ook 5.2.3 en 

6.3.4). De beheerder kan drivers toevoegen en verwijderen. Bij het toevoegen van een 

driver, levert de beheerder volgende informatie aan: 

• Naam van de nevendriver 

• Verklarende tekst (voor popup na klikken om “meer informatie” icoontje) 

• Gewicht bij beoordeling (zie ook 6.3.4). 
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6.3. Configuratie van algoritmes 

 Bepaling van de adviestekst voor focusprocessen 

Op basis van de verdeling van de logistieke arbeid (zie 5.2.2), wordt een adviestekst 

bepaald voor de samenvatting op de homepage. Deze tekst wordt gegenereerd via 

geneste if-then statements (zie 5.3.2). De beheerder kan het algoritme bijsturen door 

de configuratie in deze tabel te wijzigen: 

• Wijzigen/toevoegen/verwijderen van de grenswaarden 

• Wijzigen van de volgorde van if-then controle 

• Wijzigen van de adviesteksten 

 

Figuur 48 - Tabel voor generatie van adviestekst bij logistiek focusproces 

Deze tabel lees je als volgt: 

If (F-Picking > 25%) Then 

   “Ons advies: focus op opslag/picking -systemen” 

   ElseIf (B-Putaway > 15%) Then 

      “Ons advies: focus op intern transport.” 

      ElseIf (H-Shipping > 15%) Then 

         “Ons advies: focus op inbound/outbound.” 

         ElseIf (A-Receptie > 15%) Then 

           “Ons advies: focus op inbound/outbound.” 

            ElseIf (J-Admin > 10%) Then 

               “Ons advies: focus op software.” 

               “” 

Kolom “If/then volgorde” geeft met andere woorden de volgorde waarin we de 

grenswaarden aftoetsen. Indien de eerste grenswaarde reeds is overschreden, stopt 

het algoritme en geeft het de bijhorende adviestekst terug. Indien niet, gaat het 

algoritme verder met de tweede grenswaarde (Putaway). Is geen enkele grenswaarde 

overschreden, dan blijft de adviestekst leeg.  

Het is mooi meegenomen indien het platform de beheerder helpt met het definiëren 

van een valide “If/then volgorde”, t.t.z. elk cijfer (behalve 0 = n.v.t.) kan maar éénmaal 

worden genomen. 
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 Schaalgrootte 

Om de schaalgrootte te kunnen evalueren van een organisatie, toetsen we zijn 

kerngetallen aan een reeks referentiewaarden. Voor ieder kerngetal, is vooraf een 

schaal gedefinieerd: Low – Medium – High. Deze referentiewaarden kunnen worden 

aangepast door de beheerder: 

 

Figuur 49 - Configuratie referentiewaarden schaalgrootte 

 

 Flexibiliteit 

 Flexibiliteitsscores 

In volgende tabellen, zoekt het algoritme een flexibiliteitsscore volgens de keuze die 

de gebruiker maakte in Inputscherm “Mijn organisatie”: 

 

Figuur 50 - Flexibiliteitsscores: Type bedrijf 
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Figuur 51 - Flexibiliteitsscores: Markt 

De beheerder definieert vooraf een 20-tal sectoren waaruit de gebruiker kan kiezen: 

 

Figuur 52 - Flexibiliteitsscores: Sector 

Scores in bovenstaande tabellen kunnen worden bijgestuurd door de beheerder. 

 Flexibiliteitsgewichten 

Volgende gewichten kunnen worden geconfigureerd door de beheerder: 

 

Figuur 53 - Configuratie van flexibiliteitsgewichten op basis van bedrijfsinformatie 

Analoog kunnen ook de gewichten worden geconfigureerd voor flexibiliteitsdrivers op 

productgroep-niveau. Merk ook op dat de beheerder hier drivers kan toevoegen en 

verbergen.  
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Figuur 54 - Configuratie van flexibiliteitsdrivers (productgroep) en bijhorend gewicht 

 Flexibiliteitsniveau 

Eens de totaalscore bekend, kan in onderstaande tabel het bijhorende 

flexibiliteitsniveau worden opgezocht: 

 

Figuur 55 - Flexibiliteitsniveau op basis van totaalscore 

De beheerder bepaalt vooraf welke score overeenstemt met welk flexibiliteitsniveau. 

 Gewichten evaluatiecriteria (logistieke hoofddrivers en nevendrivers) 

Niet elk belang weegt even zwaar door in de evaluatie van een technologie. De 

beheerder kan de gewichten wijzigen in een tabel als volgt: 
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Figuur 56 - Gewichten logistieke drivers 

6.4. Sjabloon technologierapport 

Statische teksten in het technologierapport kunnen door het CMS worden beheerd. Het 

rapport bevat echter ook een aantal dynamische teksten: teksten in functie van het 

resultaat van de verschillende algoritmes. De configuratie van deze dynamische teksten 

bespreken we in dit hoofdstuk. 

 Value-packing density matrix 

Het technologierapport toont waar de gebruiker voor deze “run” is beland op de value-

packing density matrix: 

 

Figuur 57 - Value-packing density matrix (Voorbeeld) 
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 Duidingstekst bij de matrix 

Via het CMS is het mogelijk om duidingstekst te formuleren bij de matrix, bv. verklaring 

van de assen en de globale zones (Interest, Transport & Storage, Handling). Deze tekst 

wordt getoond boven de matrix in het technologierapport. 

 Duidingstekst bij de positie op de matrix 

Via het CMS is het mogelijk om duidingstekst te formuleren die motiveert aan de 

gebruiker in welke zone hij is terecht komen. Voor iedere zone (A1 .. D4) kan de 

beheerder een tekst configureren. Verschillende zones kunnen dezelfde duidingstekst 

hebben (bv. A1 en A3). 

Deze duidingstekst geeft aan wat de voornaamste focuspunten moeten zijn van zijn 

logistieke operatie, alsook welke belangrijkste KPI’s hierbij van toepassing zijn. 

 Scale-flexibility matrix 

Het technologierapport toont waar de gebruiker voor deze “run” is beland op de scale-

flexibility matrix.  

 Duidingstekst bij de matrix 

Via het CMS is het mogelijk om duidingstekst te formuleren bij de matrix, bv. verklaring 

van de assen en de globale zones (Hard technical automation, … Manual solutions). 

Deze tekst wordt getoond boven de matrix in het technologierapport. 

 Duidingstekst bij de positie op de matrix 

Via het CMS is het mogelijk om duidingstekst te formuleren bij de zone waarin de 

gebruiker is terecht gekomen. Voor iedere zone (Low_Flex1 … High_Flex3) kan de 

beheerder een duidingstekst configureren. Verschillende zones kunnen dezelfde 

duidingstekst hebben (bv. Low_Flex1 en Low_Flex2). 

 

Figuur 58 - Mapping op scale-flexibility matrix (Voorbeeld) 

 

 Logistieke hoofddrivers 

In “5.5.7 Algoritme: belangbepaling logistieke hoofddrivers” worden de logistieke 

hoofddrivers gekwantificeerd voor evaluatie van de technologieën. Het resultaat 

hiervan wordt getoond in het technologierapport in een spinnenwebdiagram: 
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Figuur 59 - Belang van logistieke hoofddrivers (Voorbeeld) 

Via het CMS is het mogelijk een begeleidende tekst te voorzien per hoofddriver. Deze 

tekst wordt getoond in het technologierapport voor de hoofddriver die het meest van 

toepassing is (in dit voorbeeld: focus op efficiëntie). 

6.5. Toevoegen van nieuwe technologieën 

Aangezien er voortdurend nieuwe technologieën op de markt komen, is het mogelijk 

technologieën toe te voegen in het platform. De beheerder dient hiervoor volgende 

informatie aan te leveren.  

 Validatie workflow 

Na het toevoegen van een technologie is er een validatie door de beheerder/expert. 

Pas na de validatie wordt de technologie meegenomen in de evaluatie algoritmes. 

 Algemene informatie van de technologie 

Volgende informatie kan via het CMS worden ingegeven: 

Veld Verplicht? Formaat / Opmerkingen 

Naam van de technologie * Single line text 

Selectie 

technologiedomein 

* Keuze uit lijst (zie 6.7) 

Selectie sub-domein *  Keuze uit lijst (zie 6.7) 

Enkel verplicht indien het technologiedomein 

sub-domeinen heeft! 

Uitgelichte afbeelding * Vast formaat, passend voor technologierapport 

Samenvatting van de 

technologie 

* Simple text, 3 lijnen 

Te gebruiken op het technologierapport 
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Afbeeldingen * Minimum 1 – meerdere mogelijk 

Worden getoond in een fotogalerij op de 

detailfiche 

Eigenschappen van de 

technologie 
* Max 5 bullets, simple text 

Richtbudget * Keuze uit gedefinieerde lijst, bv. { < 50K,  50K – 

500K, 500K – 2M, 2M-5M, >5M} 

Toepassingsgebied * Max 5 bullets, simple text 

Voorwaarden * Max 5 bullets, simple text 

Voordelen * Max 10 bullets, simple text 

Nadelen * Max 10 bullets, simple text 

Cases  Links naar cases opgeladen in het CMS 

Relevante links  Links naar externe webpagina’s 

Links naar bijlagen (bv. PDF met 

onderzoeksresultaten) 

Vergelijkingscategorie  Keuze uit lijst (zie 6.6) 

Verwante technologieën  Keuze uit alle technologieën binnen de zelfde 

vergelijkingscategorie 

Vergelijkingskenmerken  Motivatie voor ieder vergelijkingspunt uit de 

gekozen categorie 

Figuur 60 - Aan te leveren informatie voor een nieuwe technologie 

 

 Opladen van cases 

Cases worden aangemaakt door de content contributor volgens een vast sjabloon (nog 

te bepalen) in het CMS.  

 Mapping op klantenprofielen 

Op basis van het klantenprofiel en het gekozen technologiedomein worden relevante 

technologieën voorgesteld aan de gebruiker. Bij het aanmaken van een nieuwe 

technologie zal de content contributor de nodige links moeten leggen: 

• Mapping van de technologie op klantenprofielen: 

 

Figuur 61 - Mapping van de nieuwe technologie op de klantenprofielen (binnen een 
technologiedomein) 
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 Technologiescores voor beoordelingscriteria 

In de evaluatiematrix wordt de technologie getoetst aan een reeks vaste 

beoordelingscriteria (logistieke hoofddrivers en nevendrivers). Bij het aanmaken van 

een technologie zal de content contributor deze score moeten bepalen: 

 

Figuur 62 - Technologiescores op beoordelingscriteria 

De betekenis van iedere score staat in volgende tabel. Deze wordt toegelicht aan de 

content contributor zodat deze een juiste evaluatie kan maken:  
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Figuur 63 - Duidingstabel voor content contributor bij het scoren van een technologie 

 

 Vergelijking met verwante technologieën 

In een technologiedetailfiche krijgt de gebruiker een vergelijkingstabel met andere 

verwante technologieën. Om deze tabel te kunnen genereren moet de content 

contributor een aantal keuzes maken: 

• Selectie vergelijkingscategorie: de content contributor kiest een categorie uit 

een lijst van beschikbare categorieën. Opgelet, je kan enkel technologieën 

vergelijken in dezelfde categorie! 

• Selectie verwante technologieën: de content contributor selecteert (max 2) 

andere technologieën uit een lijst met technologieën binnen dezelfde 

vergelijkingscategorie. Deze technologieën worden opgenomen in de 

vergelijkingstabel op de technologiedetailfiche. 

• Motivatie per vergelijkingspunt: voor ieder vergelijkingspunt in de categorie, 

motiveert de content contributor de nieuwe technologie (formaat bepaald bij 

definitie van het vergelijkingspunt) 
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Figuur 64 - Vergelijking met verwante technologieën 

Toelichting bij Figuur 64: 

• Vergelijkingscategorie: Miniload, Shuttle en Autostore behoren tot dezelfde 

vergelijkingscategorie 

• Verwante technologieën: voor de technologie “Shuttle” werden “Miniload” en 

“Autostore” als verwante technologieën gekozen om op te nemen in de 

vergelijkingstabel 

• Vergelijkingspunten: voor de gekozen vergelijkingscategorie zijn volgende 

vergelijkingspunten van toepassing: 

o Kenmerken 

o Opslagtypes 

o Reactiviteit 

o Schaalbaarheid 

o Redundantie 

o Ruimtegebruik 

o Project doorlooptijd 

6.6. Vergelijken van technologieën 

De beheerder/expert kan vergelijkingscategorieën definiëren waarmee de gebruiker 

technologieën kan vergelijken. Iedere categorie bevat één of meerdere 

vergelijkingspunten.  

 Aanmaken van nieuwe vergelijkingspunten 

De beheerder/expert kan nieuwe vergelijkingspunten aanmaken: 

• (Ieder vergelijkingspunt representeert een lijn in de vergelijkingstabel) 

• Titel: naam van het vergelijkingspunt 

• Icoon: selecteren / opladen van een icoontje 

• Formaat: keuze uit lijst (bv. single text, schaal, bullets, rich text 5 lines, …) 
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Figuur 65 - Aanmaken van een vergelijkingspunt 

 

 Mappen van vergelijkingspunten op categorieën 

Aangezien vergelijkingspunten van toepassing zijn in verschillende 

vergelijkscategorieën, kan de beheerder via een configuratiematrix de nodige linken 

leggen: 

 

Figuur 66 - Mapping van vergelijkingspunten op vergelijkingscategorieën 

 

6.7. Beheer van technologiedomeinen (en sub-domeinen) 

Eens de gebruiker alle informatie ingaf, dient hij een technologiedomein te selecteren 

waarvoor hij een rapport wenst te ontvangen. De beheerder/expert kan deze 

technologieën configureren in een boomstructuur (maximum 2 niveaus). Een 

voorbeeld: 

• Opslag/picking -systemen 

• Intern transport 

• Inbound/outbound 

• Hulpsystemen 

o RFID 

o AR/VR 

o Barcode scanning 

• Software 
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Voor ieder technologie(sub)domein dient de beheerder/expert volgende informatie aan 

te leveren: 

• Titel 

• (geschaalde) afbeelding 

• Scoretabel voor paybackperiode: 

 

Figuur 67 - Tabel voor het scoren van investeringsbereidheid op basis van payback input 

 

Met deze tabel bepalen we in welke mate de gebruiker bereid is om te investeren in 

technologie. Aangezien payback verwachtingen voor software anders zijn dan voor 

opslag/picking -systemen, dient deze vertaling per (sub)domein te gebeuren. 

De beheerder kan deze tabel te allen tijde wijzigen (zowel de opties uit de keuzelijst 

als de scores). 

6.8. Aanpassen van huidige technologieën 

Na het aanmaken van nieuwe technologieën, kan een content contributor de 

technologie wijzigen via het CMS. 

6.9. Schaalbaarheid van andere dimensies 

• Klantenprofielen: niet schaalbaar in de huidige scope. Maar het platform is 

wel voorzien dat in de toekomst klantenprofielen kunnen uitbreiden door 

o Toevoegen van een extra dimensie 

o Toevoegen van waarden in de huidige dimensies 

Dimensie 1: 

Schaalgrootte 

Dimensie 2:  

Flexibiliteit 

Dimensie 3:  

Aard product 

Dimensie 4: 

Conditionering 

Low Flex1 Stuk/doos Ambient 

Medium Flex2 Pallet Frigo 

High Flex3 Ugly Diepvries 

  Langgoed  

  Bulk  

Figuur 68 – Mogelijke toekomstige uitbreiding van klantenprofielen 

• Logistieke hoofddrivers (zie 5.5.7): niet uitbreidbaar, éénmalig vastgelegd 

• Logistieke nevendrivers (zie 5.2.3): uitbreidbaar (6.2.2) 

• Flexibiliteitsdrivers (zie 5.5.3): te beheren via  configuratie van gewichten 

(6.3.3.2) 
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6.10. Meldingen 

De beheerder/expert kan zich aanmelden voor meldingen van events op volgende 

wijze:  

• E-mail bij ieder event 

• Weekly report: samenvatting van events afgelopen week 

Mogelijke events: 

• Nieuwe gebruiker meldt zich aan 

• Nieuwe gebruiker heeft algemene bedrijfsorganisatie opgeladen 

• Gebruiker heeft een technologierapport gegenereerd 

6.11. Reporting 

De beheerder van de FPW applicatie moet de mogelijkheid hebben om meerdere 

rapporten te kunnen definiëren en te genereren en heeft ook een basis dashboard 

met analytische data ter beschikking. 

De beheerder kan op basis van informatie in de applicatie, gebruikers contacteren 

die: 

• Interesse toonden in een bepaalde technologie 

• Interesse toonden in een bepaald technologiedomein 

• Nood hebben aan flexibele automatisatie 

• … 

 

De informatie uit de technologierapporten kan met andere woorden gebruikt worden 

om targeted e-mailing te organiseren naar gebruikers. De gebruiker wordt hiervan 

op de hoogte gesteld bij registratie op het platform conform de GDPR regelgeving. 

 

6.12. Look & Feel  

De Front-End moet de algemene Look & Feel van VIL volgen. De vormgeving 

(Look) en de interactieve stijl (Feel) staan beschreven in een apart document.  

6.13. Benaming  

De Front-End moet een duidelijk benaming en/of logo krijgen. 

De domeinnaam voor de Front-End en het logo zal tijdens de ontwikkeling 

aangeleverd worden. 
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7.BASIS OPBOUW 

De architectuur moet voorzien in een autorisatiemodel met profielen en rechten.  

Voor elke rol moeten de rechten per functie duidelijk gedefinieerd worden.  

7.1. De Front-End: 

Hier moeten minstens volgende pagina’s aanwezig zijn:  

• een login/registratie pagina 

• een account pagina 

• een transportopdracht pagina 

• een rapportage pagina 

• een maintenance pagina 

 

 

Figuur 69: Webpages Front-End 

 

• De Welcome pagina is de online landingpage. 

• De Maintenance pagina is de offline landingspage, wanneer het systeem niet 

beschikbaar is. (gepland of ongepland) 

De Aanbieder zal een Wireframe ontwerp van de webpagina’s aanleveren als onderdeel 

van de gevraagde deliverables. 
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7.2. De Back-End: 

Zal volgende functionaliteiten hebben: 

• De gebruikersdata repository beheren 

• Het CMS beheren 

De Aanbieder zal een schema van de setup Front-End <-> Back-End structuur met 

alle interfaces aanleveren als onderdeel van de gevraagde deliverables. 

Hier hoort ook een Entity Relationship Diagram [ERD] van de datasets bij. 

 

 

8.EXTRA NIET VERMELDE FUNCTIONALITEITEN 

Het is de Aanbieder toegelaten om extra functies te beschrijven en aan te bieden indien 

hij meent dat deze nuttig kunnen zijn voor de beschreven toepassing. Extra 

functionaliteiten moeten afzonderlijk in het budget opgenomen worden als opties bovenop 

de basisaanbieding. 

In eerste instantie zal iedere gebruikersverificatie steeds manueel gebeuren. In de 

toekomst willen we graag integreren met de ledendatabank van het VIL (MS Dynamics 

365). Het moet mogelijk zijn dergelijke integratie op te zetten in het platform. 

 

9.PLANNING EN MILESTONES 

De planning voor de ontwikkeling, acceptatie en eerste validatie met een dataset van 

minimum 2 deelnemers met inbreng van de 4 verschillende inhoudelijke blokken is 

voorzien in stap 6 van de timing hieronder met een Go live in stap 7. 

Aansluitend zal de toolkit worden getest door alle deelnemende bedrijven. De 

inhoudelijke blokken zijn de technologieoplossingen waarvoor in eerste instantie prioriteit 

wordt aangegeven door projectdeelnemers met name: RFID/RTLS, transportrobots, 

opslag en picking solutions, voice/barcode/vision voor order picking. 

De Aanbieder moet instaan voor aanpassingen van de toolkit wanneer zich toch nog 

problemen zouden manifesteren tijdens het testen van de toolkit op basis van de 

concrete datasets van alle deelnemende bedrijven.  
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10. 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: http://www.vil.be 

10.1. Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht 

voor het project ‘Future Proof Warehousing’ en bevat daarnaast minstens: 

• Korte beschrijving van de firma (inclusief omzet, winst en aantal werknemers 

tijdens het laatste boekjaar); 

• Beschrijving van de voorgestelde oplossing, zowel functioneel als technisch; 

• Korte beschrijving van de onderaannemers (inclusief omzet, winst en aantal 

werknemers tijdens het laatste boekjaar) indien van toepassing; 

• Beschrijving van de delen die worden uitgevoerd door één of meerdere 

onderaannemers, indien van toepassing; 

• Beschrijving van de infrastructuur en architectuur van de geboden oplossing; 

• Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• Een gedetailleerd projectplan met milestones en deliverables per projectstap; 

• Het projectplan geeft ook een duidelijke indicatie naar de verschillende 

ontwikkel, test en acceptatie milestones; 

• Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap; 

• Beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam; 

• Referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare software 

toepassingen bevatten; 

• Voorstel licentiemodel en beheer software van de gehele FPW toolkit.  

 

10.2. Begroting 

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een max prijs die het bedrag van 

50.000 Euro All-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden - (art. 42, §1, 1° a) Wet 

Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 90, 1° juncto 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing 

klassieke sectoren 18 april 2017). 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis 

van tussentijdse acceptaties: 

• Bij opstart: 20% 

• Bij nog nader te definiëren tussentijdse deliverable: 40% 

• Na oplevering en acceptatie van de definitieve versie: 40% 

10.3. Timing 

 

Het toekennen van deze opdracht zal volgens deze stappen verlopen. Aanbieders 

dienen deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

 

http://www.vil.be/
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Figuur 70: Timings 

 

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. 

Als startpunt geldt de datum van publicatie van deze RPF op de VIL website.  

Intentieverklaring 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor de 

opgegeven einddatum van stap 2 kenbaar te maken aan VIL via e-mail 

(luc.pleysier@vil.be).  

 

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk voor de opgegeven einddatum van stap 3 

om 12 u via e-mail  aan luc.pleysier@vil.be en dirk.jocquet@vil.be ingediend 

worden. 

 

Offerte bespreking 

Tussen de opgegeven start- en einddatum van stap 4 is er de mogelijkheid om 

de offerte telefonisch of op de kantoren van VIL toe te lichten. Aan de Aanbieders 

Startdatum 12/06/2020

Looptijd 215                             

Slot 13/01/2021

Stappenplan Stap Start # werkdagen Einde

Stap 1 Publicatie RFP 12/06/2020 1                    15/06/2020

Stap 2 Intentieverklaring 15/06/2020 9                    26/06/2020

Stap 3 Indienen offerte 26/06/2020 20                 27/07/2020

Stap 4 Offerte bespreking 27/07/2020 19                 21/08/2020

Stap 5 Gunning 21/08/2020 5                    28/08/2020

Stap 6 Ontwikkeling+testen 28/08/2020 95                 13/01/2021

Stap 7 Go live 13/01/2021 1                    14/01/2021

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:dirk.jocquet@vil.be
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wordt gevraagd om deze datums te reserveren indien VIL een verduidelijking wenst of 

indien het bedrijf uit eigen initiatief de offerte wil toelichten. 

10.4. Deliverables 

• Tijdens het ontwikkelproces ter validatie: 

o Wireframes van de webpagina’s 

o Architectuur van de Back-End 

o Infrastructuur van de oplossing 

o ERD van de datasets 

 

• Bij oplevering: 

o De geteste en gevalideerde Back-End  

o De geteste en gevalideerde Front-End webapplicatie 

o Alle functionele en technische documentatie van de 2 onderdelen.  

o Beschrijving van de nodige configuratie en setup. 

o DRP, BCP en SLA documentatie 

o Geteste en gevalideerde Backup-Restore scenario’s 

o De software code van de toepassingen als Git repository in .zip. 

 

10.5.  Vertrouwelijkheid van gegevens 

De Aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter 

beschikking gesteld wordt binnen het kader van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, 

schriftelijk of elektronisch kenbaar maakt aan de Aanbieder, gerelateerd aan het 

‘Future Proof Warehousing’ 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 Aanbieder 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 Aanbieder 

vertrouwelijk te behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het 

vertrouwelijke karakter van deze informatie te waarborgen. 
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10.6. Intellectuele eigendom 

De Aanbieder 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 Aanbieder erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) 

software, broncode, broncode beschrijving, 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 Aanbieder 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. 
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11. SELECTIEPROCEDURE 

11.1. Indiening offerte 

Eventuele  vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Luc 

Pleysier en Dirk Jocquet, Projectleiders bij VIL, op het volgende e-mail adressen: 

luc.pleysier@vil.be en dirk.jocquet@vil.be . 

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 

‘Offerte Aanvraag’ van deze RFP. 

11.2. Evaluatie 

De offertes 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 

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) 

• Budget 

• Wijze waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord 

• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 

• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht, rekening houdend met de 

gestelde oplevertermijn. 

11.3. Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht, beneden 135.000 Euro, excl. BTW, en 

rekening houdende met (art. 42, §1, 1° a) Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 

90, 1° juncto 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing klassieke sectoren 18 april 2017), wordt 

onderliggende RFP gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Ten laatste op de opgegeven datum van stap 5 (zie Fout! Verwijzingsbron niet g

evonden.) te 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt de opdracht 

bij voorkeur onmiddellijk aangevat. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor 

VIL. VIL behoudt zich het recht voor om binnen deze opdracht delen te gunnen.  

Aangezien VIL COOCK-projecten in grote mate gefinancierd worden vanuit de 

gereserveerde clustermiddelen wordt de Aanbieder geacht lid te zijn, dan wel bereid 

te zijn lid te worden van VIL tijdens de duurtijd van het project. Meer info over hoe lid 

te worden: https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/ deel toegetreden leden. 

11.4. 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.  

  

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:dirk.jocquet@vil.be
https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/
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11.5. Contact 

 

VIL vzw  

Koninklijkelaan 76  

2600 Berchem  

 

 

Luc Pleysier, Projectleider   Dirk Jocquet, Projectleider 

Luc.pleysier@vil.be    dirk.jocquet@vil.be  

+32 3 229 05 11 / 0475 52 44 96  +32 3 229 05 18 / +32 485 888 103 
  

mailto:Luc.pleysier@vil.be
mailto:Luc.pleysier@vil.be
mailto:dirk.jocquet@vil.be
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11.6. Glossary 

• CMS Content Management System 

• CRUD Create Read Update Delete 

• DRP Disaster Recovery Plan 

• DTAP Development – Test – Acceptance - Production 

• ERD Entity Relationship Diagram 

• FPW  Future Proof Warehousing 

• KPI  Key Performance Indicator – kerngetal (organisatie, bedrijf, afdeling, … 

• MHE Material Handling Equipment 

• SLA Service Level Agreement  

• RFP Request for Proposal 

• UI  User Interface 
  



 

 

 
 


