FLEXIN2LOG
FLEXIBELE INKOMENDE EN INTERNE LOGISTIEK
VERHOGEN EN AUTOMATISEREN VOOR EXTRA
PRODUCTIVITEITS– EN EFFICIËNTIEWINST BIJ AGILE
PRODUCTIEBEDRIJVEN.

FLEXIN2LOG
Met het ‘FlexIn²Log’-project willen VIL en Sirris de maakindustrie praktische ervaring laten
opdoen rond het zo flexibel en efficiënt maken van de aanvoerketen naar de productievloer
toe.
Hoe kunnen digitale technologieën/platformen en digital aangestuurde autonome mobiele
robots sneller geïmplementeerd worden om deze flexibiliteit en efficiëntieverbetering te
bereiken?
Hoe kan dit in de praktijk een meerwaarde creëren, ook bij KMO bedrijven?
VIL zal samen met de maakbedrijven en hun logistieke en ICT partners op een zeer
praktische manier antwoord geven op al deze vragen.

WAAROM DIT PROJECT?
De vraag naar klantspecifieke productie (kleinere reeksen) met korte doorlooptijden stijgt en de oplossing wordt door de
meeste bedrijven gezocht in de productie zelf en niet in de eraan voorafgaande aanvoerketen en interne logistiek. Daarom
zijn de oplossingen niet altijd optimaal.
De aanvoer en interne logistiek moeten enerzijds flexibeler en transparanter worden om het materiaaltransport en
-overdracht weg te nemen van de productiemedewerkers en anderzijds meer geautomatiseerd om de interne logistiek te
vrijwaren van te veel manueel werk en fouten in de planning of aansturing ervan. Een aangepaste magazijnlogistiek en
aanvoerketen voor de onderdelen, materialen en verpakkingen zorgen voor een bijkomende efficiëntieverhoging.

DOELGROEP

OPPORTUNITEITEN

Discrete productiebedrijven
Logistieke afdelingen in productiebedrijven
Logistieke dienstverleners
Adviesverleners gespecialiseerd in
warehouseoptimalisatie, supply chain management
Aanbieders van applicaties voor magazijnbeheer (WMS)
en bedrijfsbeheer (ERP)
De integratoren van magazijn automatiseringen

WORD LID VAN DE
BEGELEIDINGSGROEP
U geeft mee richting aan de in het project uitgewerkte
use cases en leert in workshops van experten ter zake
hoe u de totaalaanpak in uw bedrijf kan implementeren

Versnellen en afstemmen van de logistieke
aanvoerketen om productiewisselingen te faciliteren
Verkleinen van de interne leverhoeveelheden
(minder voorraad in productie)
Verhogen van de voorspelbaarheid van de logistieke
bewegingen
Ontlasten van niet-productie taken bij de operatoren
Drastisch reduceren van het aantal fouten
(ontbrekende of verkeerde componenten in
productie)
Verhogen van de productiviteit en competitiviteit
door automatisatie en optimalisatie van de logistieke
processen op de productievloer, de eraan
voorafgaande warehouselogistiek en de
aanvoerketen van de materialen en onderdelen

U kan een specifieke case aanbrengen en mee
uitwerken in een demonstrator
U krijgt als eerste toegang tot de resultaten
U kan netwerken met experten en andere deelnemende
bedrijven
U krijgt visibiliteit op onze website, in de rapporten, persmededelingen en het slotevent

FLEXIN2LOG

CONCRETE ACTIVITEITEN
Overzicht van state-of-the art technologieën voor:
Het digitaliseren van de goederenstroom
tussen magazijn en productie
Het digitaliseren en opvolgen van de
inkomende logistiek via bestaande
beheersystemen
Het automatiseren van het intern transport
richting productievloer

Het uitvoeren van PoC’s voor het geautomatiseerde
transport tussen magazijn en productie met AMR’s
Het uitvoeren van PoC’s rond digitalisering van de
order picking i.f.v. de productie en het opzetten van
een logistiek concept voor digitale planning/controle
van inkomende en interne logistieke taken gelinkt aan
bestaande WMS/ERP/MES
Opzetten van demonstratoren a.d.h.v. generieke
use cases
Het ontwikkelen van een toolbox om van de huidige
naar de gewenste toekomstige situatie te evolueren:
bepaling ROI, do’s en don’ts, werkmethodologie
taakverdeling operatoren en AMR’s

PROJECTKOST
Totale VIL-projectkost: € 240.000
Waarvan minimaal 30% via alle deelnemers
samen (€ 72.000)

BIJDRAGE DEELNEMERS
PER KALENDERJAAR
(2022, 2023 & 2024)
Grote ondernemingen: €3.500
Middelgrote en kleine ondernemingen: €2.500
Kleine ondernemingen uit primaire doelgroep VIL
(logistieke dienstverleners en verladers/retailers):
gratis
Technologie startups(*): €500
(De definitie van een grote, middelgrote en kleine onderneming
kan u raadplegen op https://www.vlaanderen.be/economie-enondernemen/financiering/een-kmo-volgens-de-europese-kmodefinitie-kleine-of-middelgrote-onderneming.
(*) Een startup is een jong bedrijf (maximum 5 jaar en
maximum 5 VTE) met een vernieuwend idee, dat gebruik
maakt van nieuwe technologie.

TIJDSINVESTERING

MEER WETEN?

De projectuitvoering berust bij het VIL-team in
samenwerking met Sirris voor de AMR integratie.

Contacteer Dirk Jocquet (dirk.jocquet@vil.be)

De tijdsinvestering van de deelnemers beperkt zich tot 4 à
5 dagen, verspreid over de projectduur, voor deelname
aan vergaderingen en workshops.
Voor bedrijven die deelnemen aan de POC’s en
kosten/baten analyse ter ondersteuning van de
demonstratoren, dienen een 10-tal dagen extra gerekend
te worden.

PLANNING
juni 2022 - maart 2024

