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1 INLEIDING
VIL werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als hét aanspreekpunt voor de logistieke
sector.
De doelstelling van VIL is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor de
bedrijven.
VIL vertegenwoordigt bijna 600 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners
en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland.
VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en
innovatieve concepten en technologieën te implementeren. Zo kan Vlaanderen haar positie als
logistieke topregio in Europa behouden en versterken.
VIL biedt hiervoor Vlaamse bedrijven de mogelijkheid deel te nemen aan innovatieve logistieke
projecten. De projecten komen bottom-up tot stand en behandelen een brede waaier aan
onderwerpen zodat alle bedrijven zich in de organisatie kunnen terugvinden.
Op deze basis werd het VIL COOCK-project “Self-service In Logistics” gelanceerd.
In de logistiek is een gestroomlijnd proces van A tot Z de sleutel tot succes. Het ontvangen van
externen bij bedrijven is in de meeste gevallen nog een manueel en tijdsintensief proces dat resulteert
in vertragingen, fouten door miscommunicatie, schade, ongevallen, … en uiteindelijk tot een
aanzienlijke stijging van kosten. Ontvangstruimtes zijn daarnaast vaak ook niet voorzien op de
COVID-19 social distancing regels.
De doelstelling van het project ‘Self-service In Logistics’ is om de manuele aspecten om te zetten naar
een semi- of volautomatisch geheel. Door self-service te introduceren in logistiek zal men tot een
efficiënter en veiliger yard management komen door o.a. technologische ondersteuning.
De focus van ‘Self-service In Logistics’ ligt op de technologische kant en niet de procesmatige kant
van de receptie van mensen en goederen.

2 CONTEXT EN SCOPE
Scope
In maart 2021 startte VIL, speerpuntcluster voor de logistiek, het collectieve project (type COOCK)
“Self-Service In Logistics’ met de steun van VLAIO.
Het project geniet de actieve steun van volgende deelnemende bedrijven, hierna ‘deelnemer(s)’
genoemd: Ciblex Belgium, Decathlon, Generix Group, iOnLogistics, Nike, Renewi, Scania Parts
Logistics, sprint.transport, Link-Up en Unilin.
Voor meer info zie ook: https://vil.be/project/self-service-in-logistics/
Binnen het project heeft VIL samen met Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool Antwerpen het
gehele proces van receptie d.w.z. toegangscontrole, follow-up, yard management,… bij de
verschillende deelnemers in kaart gebracht en de bijhorende noden inzichtelijke gemaakt.
Het basisproces bij deze verschillende deelnemers bestaat uit de volgende stappen weergeven in dit
schema.
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Figuur 1 Basisproces receptie goederen

De belangrijkste noden of verbeterpunten die aan bod kwamen bij deze oefening zijn de volgende:
1. Manueel werk (ingaven van documenten, overtypen van gegevens, risico op fouten , …)
2. Onaangekondigde aankomsten van chauffeurs
3. Wachttijden aan het loket (door extra manueel werk dienen chauffeurs in de piekmomenten
lang te wachten)
Deze verbeterpunten zijn dan ook onderdeel qua scope voor de proof of concepts (POC’s) en dienen
ook in KPI’s te worden gemeten.
Aansluitend heeft Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool Antwerpen de bestaande en state-of-theart technologische oplossingen op het vlak van automatisering in kaart gebracht die hiervoor inzetbaar
zijn. De uitkomst van deze oefening is dat we een POC wensen op te zetten met een Yard
Management oplossing waarin primair de focus ligt op een selfservice kiosk en communicatie met
chauffeurs en secundair uitbreidbaar is naar oplossingen voor automatische melding wanneer
tarnsport klaar staat om te laden/lossen aan laad- en loskade en optioneel ook automatische
toegangscontrole.
Dit RFP document beschrijft en omvat de technische en functionele vereisten voor de POC’s,
opleiding van de mensen, het configureren, testen en debuggen van de software toepassingen. De
kandidaat-leverancier moet een oplossing voorstellen die aan deze eisen voldoet of mag ook
alternatieven voorstellen met een duidelijke toelichting. De kandidaat-leveranciers zijn volledig vrij om
een andere oplossing/set-up voor te stellen binnen het domein van Self-service en YMS als dit een
beter resultaat rechtvaardigt.
De kandidaat a mogen ook een deelofferte aanbieden voor 1 van beide POC’s.
In de context van deze RPF, is VIL de “Opdrachtgever” en de kandidaat-leverancier de “Aanbieder”.

Objectieven
De belangrijkste doelen van deze POC’s zijn het testen en valideren dat Self-service en YMS
technologieën inzetbaar zijn, dat de oplossingen werken, dat er een winst is qua efficiëntie en er een
positieve ROI is en dit voor logistieke operaties.
Belangrijk bij de uitvoering van de POC’s is het meten en registeren van de volgende KPI’s:
1. Tijd: tijdsmetingen van elke processtap/taak in het ontvangstproces, oa. registratie/aanmelden,
wachttijd op de parking, tijd op de site, …
2. Aantal malen vragen naar hulp.
Het doel is dat deze data éénvoudig kunnen worden vergeleken met de opgemeten tijden in de
bestaande As-Is situatie. In het volgende schema zijn de tijdsmetingen opgenomen van de bestaande
situatie.
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Figuur 2 Tijdmetingen As-Is situatie

Bijkomend is het ook het doel om binnen de applicatie de gebruikers kort even te bevragen naar het
gebruik van de nieuwe tools.

3 ALGEMENE VEREISTEN POC’S
Testsite
De POC’s zullen worden uitgevoerd op de site van Scania te Oudsbergen en Unilin te Wieslbeke.
In volgend schema worden de huidige receptie processtappen en de lay-out weergegeven.

Receptieproces Scania
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Aantal trucks per dag:
In totaal worden er ongeveer een 120 trucks/dag behandeld waarvan 40 in en 30 uit bewegingen en
50 tal voor koerier transporten. Deze laaste 50 transporten zijn uit de scope van de POC.

Receptieproces Unilin

Aantal trucks per dag:
In totaal worden er ongeveer een 120 trucks/dag behandeld waarvan 96 in en 24 uit bewegingen en
dit in een periode van 24u in 3 shiften waarvan overdag het grootste aantal transporten worden
behandeld. In de piekperiode tussen 9.00u en 11.00u zijn dat ongeveer 80 transporten.

Technische en functionele vereisten
Hardware
•

•

De hardware die ter beschikking wordt gesteld moet voorzien zijn van een touch screen voor
een tijdelijke indoor opstelling en moet onafhankelijk van de infrastructuur van de testsites
kunnen verbinden met de applicatie, bv. met 4G-connectiviteit.
De hardware die ter beschikking wordt gesteld is uitgerust met de nodige beveiligingen zodat
chauffeurs enkel de applicatie kunnen gebruiken en de applicatie niet kunnen verlaten.

Applicatie
•

•

•

De applicatie dient te bestaan uit twee componenten: een zelfbedieningsapplicatie voor
chauffeurs en een beheer applicatie voor de gebruikers van de testsite en VIL en
projectdeelnemers.
Optioneel mee te voorzien is de integratie met de bestaande toegangscontrole systemen van
de chauffeurs (Scania: M3000 en slagbomen van AGS, Unilin: LPR camera’s met slagbomen
- Milestone).
De beheer applicatie dient te voorzien in:
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o

•

•

Eenvoudig beheer van de zelfbedieningsapplicatie, die toelaat om te configureren
welke gegevens aan de chauffeur gevraagd worden.
o Eenvoudig beheer van meertaligheid, waarbij de testsite kan configureren welke talen
actief zijn en de nodige vertalingen kan toevoegen.
o De mogelijkheid om via API en via upload van Excel-bestanden transporten op
voorhand aan te maken in het systeem.
o De visualisatie van het actueel gebruik van kades (laad- en loskades) op de site,
alsook het visualiseren van de wachtrij van aangemelde chauffeurs/transporten, in
een interactief overzicht. Elke kade moet kunnen weergeven of deze in gebruik of vrij
is en geeft bij aanklikken meer info weer over de specifieke chauffeur/transporten op
die specifieke kade, waaronder ook de aankomst en doorlooptijd van die chauffeur.
o Vanuit deze visualisatie moeten de gebruikers van de testsite chauffeurs kunnen
afroepen uit de wachtrij naar een bepaalde kade, waarbij op dat moment
verschillende, configureerbare acties dienen uitgevoerd te worden:
▪ Het versturen van een SMS-bericht naar de chauffeur, in de taal die gekozen
werd door de chauffeur op de zelfbedieningsapplicatie
▪ Het versturen van een e-mail bericht naar een lijst van bestemmingen die kan
geconfigureerd worden
▪ Het aanpassen van gegevens van de desbetreffende chauffeur
o Een eenduidig overzicht, dat makkelijk te filteren is op datum, dat een overzicht biedt
van alle chauffeurs van een bepaalde dag of periode die langsgekomen zijn op de
testsite, met telkens per chauffeur:
▪ Een overzicht van de ingevoerde gegevens
▪ Een overzicht van alle tijdstippen die gelogd werden (aankomst, registratie op
zelfbedieningsapplicatie, moment van oproep naar de kade, …)
De zelfbedieningsapplicatie dient te voorzien in:
o Een meertalige gebruikersinterface
o Een configureerbare selectie van logistieke profielen (o.a. laden, lossen, …)
o Een on-screen keyboard, met andere invoeropties afhankelijk van het specifiek
gegeven dat op dat moment verwacht wordt van de chauffeur.
o Mogelijkheid om de huisstijl van de testsite toe te passen in de look & feel van de
applicatie.
Architectuur
o De software dient gehost te zijn in een ISO27001 datacenter omgeving.
o De software dient opgebouwd te zijn volgens het principe van queuing, zodat bij een
storing of onderbreking van de internetconnectie op de testsite er geen data verloren
gaat tussen de zelfbedieningsapplicatie en de beheer applicatie.
o De software dient actief beheerd te worden volgens de gebruikelijke principes van
disaster recovery, dataveiligheid en beveiliging & back-up van gegevens.

Belangrijk: Het centraal beheren van data moet volledig GDPR-compliant zijn en alle maatregelen
bevatten om een inbreuk hierop tegen te gaan.
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4 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.

5 ALGEMENE VEREISTEN
VIL werkt in dit project samen met een groep van bedrijven rond de POC’s. De Aanbieder zal, samen
met het VIL-projectteam en met deze bedrijven contact hebben aangaande de functionaliteit van
aangeboden oplossing.
Van de Aanbieder waar VIL naar op zoek is, wordt het volgende concreet verwacht:
•
•
•
•
•
•

Het ter beschikking stellen van de nodige hardware voor de gehele duur van de testen. Bij
voorkeur in een bruikleen formule.
Installatie van alle systemen ter plaatse bij de eindgebruikers van de specifieke test. Indien er
assistentie of aanpassingen op kosten van de eindgebruiker nodig zijn, moet dit expliciet
vermeld staan in de offerte.
Opleiding in het gebruik van het systeem aan zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker
binnen de specifieke test.
Support tijdens testen in geval van problemen die de vlotte werking van het systeem of de test
onderbreken.
Ter beschikking stellen van alle nodige gegevens (data exports) ter analyse van de testen. Dit
op regelmatige basis doorheen de test.
Demonteren en recupereren van hardware indien het over bruikleen gaat.

Applicaties
•
•
•
•
•

Alle historische data van alle events van de POC’s dienen te worden gelogged in een database.
De gegevens zijn exporteerbaar als csv file naar Excel voor verdere analyse en rapportering.
De software-applicaties (POC database, verschillende scenario’s en visuele interface) worden
ook beschikbaar gesteld als deliverable na de testperiode aan VIL voor een periode van 1 jaar
(inclusief licenties) voor demonstratiedoeleinden in Log!Ville.
De applicaties worden generiek opgebouwd met voorkeur van een webapplicatie waarbij
scenario’s door het bedrijf of VIL zelf configureerbaar zijn.
De applicatie laat ook toe om andere project deelnemers en VIL mee te laten kijken op afstand
via een web interface.
De ondersteuning (support service) van de aanbieder voor de volledige periode van de POC
van maart 2022 t.e.m. eind september 2022 zit vervat in de totaalprijs van deze RFP. Opgave
van service tarief na het einde van de POC.

Rapportering
De Aanbieder zal ook de eindrapportering aanleveren van de uitgevoerde data-analyse conform KPI’s
inclusief de beschrijving van de POC’s (opzet infrastructuur, architectuur en applicaties) in een ppt en
word format.
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Extra’s
Op het einde van de POC’s zal er ook een demo/test worden georganiseerd voor de andere
projectdeelnemers. Ook hier is de aanwezigheid van de Aanbieder gewenst om de POC voor te
stellen, alsook de testresultaten.

6 OFFERTE-AANVRAAG
De Opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is
VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BE 0480.185.038)
De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt tevens gepubliceerd op de website van
VIL: https://www.vil.be.

Inhoud offerte
De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het project
‘Self-Service in Logistics’ 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;
Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling;
Een gedetailleerd projectplan met milestones en deliverables per projectstap;
Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap en per POC;
Beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam;
Referenties die relevante (logistieke) expertise en/of vergelijkbare technologie- en
softwaretoepassingen bevatten.
Referentie cases met SAP integratie en info over beschikbare API voor deze integratie
Een geldig kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in geval van beroepsfout.

Begroting
De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een maximumprijs die het bedrag van 35.000
euro, all-in en 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%
Na acceptatie en validatie van oplevering POC: 40%
Na afronden van uitvoering POC’s en oplevering finaal rapport met resultaten: 40%

Timing Offerte
De toekennen van deze opdracht zal volgens onderstaande stappen verlopen. Aanbieders dienen
deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning.
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Self-Service in Logistics
Publicatie RFP
Intentieverklaring
Indienen offerte
Offerte bespreking
Gunning
Voorbereiding

Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

2/09/2022

9/09/2022

19/08/2022

26/08/2022

5/08/2022

12/08/2022

29/07/2022

15/07/2022

22/07/2022

1/07/2022

8/07/2022

17/06/2022

24/06/2022

3/06/2022

10/06/2022

20/05/2022

27/05/2022

6/05/2022

13/05/2022

29/04/2022

15/04/2022

22/04/2022

1/04/2022

8/04/2022

18/03/2022

Startdatum
Looptijd
Slot

25/03/2022

4/03/2022

11/03/2022

18/02/2022

25/02/2022

4/02/2022

11/02/2022

28/01/2022

14/01/2022

21/01/2022

Uitvoering POC's

14/01/2022
238
9/09/2022
Stap
Publicatie RFP
Intentieverklaring
Indienen offerte
Offerte bespreking
Gunning
Voorbereiding
Uitvoering POC's

Start # werkdagen
14/01/2022
1
17/01/2022
4
21/01/2022
15
11/02/2022
10
25/02/2022
5
4/03/2022
30
15/04/2022
100

Einde
17/01/2022
21/01/2022
11/02/2022
25/02/2022
4/03/2022
15/04/2022
9/09/2022

Figuur 3:Timeline

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 ter attentie van Filip Van Hulle via e-mail filip.vanhulle@vil.be.
Aan deze intentieverklaring hangen geen verplichtingen.
Indienen offerte
Een definitieve offerte moet uiterlijk voor de opgegeven einddatum van stap 3 om 12u via e-mail
ingediend worden ter attentie van Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be). Gelieve de referentie “Offerte
POC Self-service In Logistics” in het onderwerp te vermelden
Offerte bespreking
Tussen de opgegeven start- en einddatum van stap 4 is er de mogelijkheid om de offerte
telefonisch, via een online meeting of op de kantoren van VIL toe te lichten. Aan de Aanbieders wordt
gevraagd om deze datums te reserveren indien VIL een verduidelijking wenst of indien het bedrijf uit
eigen initiatief de offerte wil toelichten.

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.
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Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of
elektronisch kenbaar maakt aan de Aanbieder, gerelateerd aan het ‘Self-Service in Logistics’ 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.

Intellectuele eigendom
De Aanbieder behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis,
software,… die in het bezit van de Aanbieder 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
Aanbieder 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 Aanbieder 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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7 SELECTIEPROCEDURE
Indiening offerte
Eventuele vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Filip Van Hulle,
projectleider bij VIL, op het volgende e-mail adres: filip.vanhulle@vil.be.
Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 6 ‘Offerte Aanvraag’
van deze RFP.

Evaluatie
De offertes worden geëvalueerd door een commissie met vertegenwoordigers van VIL. De evaluatie
zal gebeuren op basis van volgende criteria (in willekeurige volgorde):
•

•

•

•
•

Offerte
o Functioneel: de onderbouwing van de oplossing
o Compleetheid
Projectaanpak
o Implementatie: hoe en met welk team
o Projectmanagement en plan van aanpak
Aankoopvoorwaarden
o Prijs van de totale oplossing
o Beschikbaarheid voor uitvoering binnen het VIL-projectplan
Toelichting offerte en antwoorden op vragen
Maturiteit, expertise en referenties
o Maturiteit: bestaansperiode, aantal werknemers, financiële situatie
o Relevante expertise
o Relevante referenties

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 einddatum van stap 5 (Figuur 3:Timeline) 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.

Lidmaatschap VIL
Aangezien de 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 informatie over hoe lid te worden: https://vil.be/over-vil/villeden/inschrijving/, bij het deel ‘toegereden leden’.
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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.

Contact
VIL vzw
Koninklijkelaan 76
2600 Berchem

Filip Van Hulle
filip.vanhulle@vil.be
+32 3 229.05.19/+32 489/90.44.66

Luc Pleysier
luc.pleysier@vil.be
+32 3 229.05.11/+32 475/52.44.96
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Koninklijkelaan 76 – B-2600 Berchem
T: +32 (0)3 229 05 00

WWW.VIL.BE
info@vil.be

