GEMAAKT OM
TE LEVEREN
De uitdagingen van de Europese
bezorg- en logistieke sector
overwinnen met robuuste
mobiele apparaten
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Voorwoord
Door de explosie van e-commerce is de druk op bezorg- en
logistieke bedrijven en hun medewerkers toegenomen. In 2016
werd er over heel Europa voor € 232,6 miljard online aangekocht en
de verwachting is dat dit bedrag met 94% zal stijgen naar € 450,2
miljard in 2021 – een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 14%1.
Deze verandering in het zakendoen en het veranderende koopgedrag
van consumenten heeft een enorm effect gehad op de bezorg- en
logistieke sector. Tegen 20212 verwacht men zelfs een toename van
69 % van pakketleveringen binnen Europa.
Door de stijgende werklast worden bedrijven gedwongen nieuwe,
efficiëntere manieren van werken te vinden, aangezien de
technologische infrastructuur en hun medewerkers het moeilijk
hebben onder de werkdruk. En er is geen twijfel dat de werkdruk
hoog is. Uit het onafhankelijke onderzoek3 dat in opdracht van ons
is uitgevoerd, komt naar voren dat 60% van de medewerkers van
bezorgbedrijven, magazijnen en logistieke bedrijven hun mobiele
barcodescanner slechts redelijk efficiënt of helemaal niet efficiënt
vindt. Vandaag worden deze apparaten gebruikt om gemiddeld 197
keer per dag te scannen en medewerkers voorspellen een jaarlijkse
groei van 24%.

De dramatische toename van de werkdruk – in combinatie
met verouderde technologie – heeft ook gevolgen voor de
gezondheid van medewerkers.
Meer dan 60% meldt pijn in de pols of arm en 69% heeft zich het
afgelopen jaar gemiddeld 2,75 dagen ziek moeten melden. Tevens
krijgt 52% van de medewerkers te maken met RSI. 78% van hen
heeft zich de afgelopen 12 maanden gemiddeld drie dagen ziek
moeten melden.
Om succesvol te kunnen groeien zodat er aan de toenemende
vraag in Europa kan worden voldaan, zouden bezorg- en logistieke
bedrijven moeten kijken naar hun gebruik van mobiele apparaten.
De nieuwste hardware plus gespecialiseerde software-oplossingen
kunnen hun organisatie helpen om voorop te lopen in de logistieke
revolutie.
Deze whitepaper heeft als doel te laten zien hoe technologie een
bijdrage kan leveren aan de industrie en hoe vooruitstrevende
Europese bedrijven deze oplossingen al succesvol inzetten om te
zorgen dat ze efficiënt zijn en hun medewerkers gezond blijven.
Jan Kaempfer
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Gebaseerd op resultaten uit het rapport van het Centrum voor Retail Research 2017 “Online Retailing: Britain, Europe,
US and Canada”
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Gebaseerd op resultaten uit het rapport van Cushman & Wakefield 2017 “Urban Logistics”
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Gebaseerd op resultaten uit de whitepaper uit 2016 “Scannen: pijn zonder resultaat”.

De uitdaging van het bezorgen
De ‘last mile’ van een bezorgdienst is een differentiator geworden in het
aankoopproces. Doordat consumenten meer en meer de voorkeur geven aan
thuisbezorging, krijgt de sector te maken met een ongekende stijging van de
vraag, maar ook met een tekort aan middelen. Het verminderen van herhaaldelijke
bezorgingen en tegelijkertijd het verbeteren van ‘volledige leveringen en op tijd’
(BVOT) zullen een groot voordeel opleveren voor alle betrokken partijen.
Daarnaast zal het omarmen van nieuwe technologie, speciaal ontworpen voor
deze processen, leiden tot verbeteringen van prestaties. Zo zeggen bijvoorbeeld
logistieke medewerkers en pakketbezorgers dat hun productiviteit wordt beïnvloed
door de werkdruk en slecht ontworpen barcodescanners.
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De grootste stressfactoren zijn:
Langzame en omslachtige scanprocessen
als direct gevolg van het gebruikte apparaat
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De tijd die nodig was voor het
inscannen van pakketten
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Moeilijk om items te scannen

26%
De pakketten moeten sneller worden bezorgd
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Het aantal pakketten dat op één dag
moet worden gescand
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Daarbij komt nog dat medewerkers zeggen
dat er steeds meer moet worden gescand;
de gemiddelde medewerker zegt dat
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Problematische
apparaten
De meest gehoorde klachten van het personeel
over het apparaatdesign zijn:
Mislukte
scanpogingen

27%
Leesbaarheid van het scherm
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Problemen met scannen

Slechte gevoeligheid
voor handtekeningen

Onvoldoende accuduur
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Een andere productiviteitsverlagende factor die
werd genoemd was het mislukken van het vastleggen
van handtekeningen. Medewerkers meldden dat
er iedere twee dagen wel een handtekening
niet kan worden vastgelegd.

49%
36%

De drie meeste gehoorde
suggesties om het scannen van
barcodes en vastleggen van
handtekeningen te verbeteren zijn:

22%

Een zeer
nauwkeurige pen

Een apparaat met
een gekantelde
barcodescanner

Betere zichtbaarheid
van het scherm bij
fel zonlicht

Gevolgen voor de gezondheid

Het ontwerp van veel barcodescanners en de toegenomen vraag naar
scannen heeft ook gevolgen voor de gezondheid van medewerkers.
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Belangrijke verbeteringen voor
gezondheid en productiviteit door
veranderingen in het ontwerp
Medewerkers die niet tevreden waren over hun mobiele apparaten, meldden dat
er aanzienlijke productiviteitsverbeteringen mogelijk zouden zijn als de door hen
aanbevolen veranderingen in het ontwerp zouden worden geïmplementeerd.

13%

Zij suggereerden dat met
scanner-activeringsknoppen aan
weerszijden van het apparaat het
aantal scans met gemiddeld 13%
zou kunnen stijgen.

12%

Bovendien zouden een
gekantelde barcodescanner
en een nauwkeurige pen de
scanproductiviteit met 12%
doen stijgen.

Robuuste handhelds van Panasonic
– gemaakt om te leveren
Panasonic heeft de elegante en lichte
4,7-inch Toughpad FZ-F1 en FZ-N1
robuuste handhelds ontwikkeld om
op de feedback van medewerkers
in te gaan en om te voldoen aan
de eisen van de bezorgdiensten.
Deze Windows 10 IoT Mobile Enterprise
en Android™ 6.0-apparaten met gekantelde
barcodescanner aan de achterkant
behoren in deze categorie tot de dunste
en lichtste tablets.
Beide apparaten bieden dezelfde unieke
functies, waaronder een gekantelde
barcodescanner aan de achterkant
die RSI bij gebruikers voorkomt en
de productiviteit verbetert, en een
optionele passieve en actieve pen
voor het nauwkeurig vastleggen van
handgeschreven tekst en handtekeningen.
Ze combineren de beste functies
van een handheld, smartphone en
barcodescanner in één robuuste en
veelzijdige 4,7-inch tablet. En dankzij
het volledig robuuste ontwerp met
MIL-STD-810G-certificering, IP68classificatie, een valweerstand
tot 1,8 meter en de bestendigheid
tegen wel 1000 keer vallen van
1 meter hoog, hebben de apparaten
een lange levensduur en zeer
lage exploitatiekosten.
De verwisselbare en hot-swappable
batterijen en verschillende accessoires
waaronder houders en draagriemen,
maken de apparaten echt mobiel. Beiden
worden aangedreven door de state-of-theart Qualcomm® quad-core-processoren in
combinatie met 2GB RAM en garanderen
daardoor krachtige prestaties.

De sleutel naar succes
Hoewel de keuze van technologie
belangrijk is bij het optimaliseren van
belangrijke gebieden in het logistieke
proces, zal de integratie van duidelijke
processen tot een samenhangend geheel
en overkoepelende informatiepunten elk
bedrijf verder laten transformeren.
Door de huidige vraag naar betere
servicelevels, snellere leveringen
en de mogelijkheid om onderweg de
bezorging aan te passen, zijn ook realtime
traceerbaarheid en een flexibele uitvoering
van processen essentieel geworden voor
bedrijven die goed willen presteren.
Panasonic erkent dit en heeft onlangs zijn
zakelijke oplossingen voor de bezorg- en
logistieke sector in de breedte versterkt.
Hoe? Met de acquisitie van Zetes. Zetes
is een innovatief technologiebedrijf dat
bedrijven helpt om op een flexibele,
transparante en traceerbare manier
te werken in hun hele end-to-end
toeleveringsketen. Wat betekent dit voor
bezorg- en logistieke bedrijven? Sneller
en nauwkeuriger uitvoeren van processen
met realtime inzicht en controle.

De indrukwekkende kracht van de
fusie tussen Panasonic en Zetes werd
recentelijk gedemonstreerd toen
ZetesChronos en de Toughpad FZ-N1
samen werden ingezet voor PostNL.
ZetesChronos is krachtige software
voor elektronische proof-of-delivery,
die helpt om het ophalen, bezorgen
en gerelateerde managementprocessen
te controleren en verbeteren.
De software verbindt chauffeurs,
backoffice medewerkers en logistiek
management, zodat producten,
voertuigen en restitueerbare
bedrijfsmiddelen realtime zichtbaar zijn.
Dit zorgt dat pakketten keer op keer
perfect bezorgd worden en klanten de
status van hun pakketten kunnen volgen.

Pakketbezorgingsgigant transformeert bedrijfsprocessen met Panasonic
PostNL kiest voor Panasonic-handhelds
vanwege de scansnelheid, de lange
levensduur van de batterij en de
gekantelde barcodescanner.
Panasonic is een contract aangegaan
met PostNL – de grootste pakketbezorger
in de Benelux – voor bijna 5.000 robuuste
Toughpad FZ-N1-handhelds. PostNL
is van plan deze nieuwe apparaten,
voorzien van ZetesChronos-software,
te gebruiken om hun bezorgingen beter
te kunnen volgen, van het sorteercentrum
tot het bezorgadres.

Diverse apparaten werden bij het
bezorgen getest door medewerkers
van PostNL gedurende het selectieproces.
Het bedrijf nam de feedback van
medewerkers mee in zijn beslissing
en koos voor de Toughbook FZ-N1handheld. Een aantal belangrijke factoren
bij het maken van deze keuze waren
de scansnelheid, de lange accuduur
en de duurzaamheid, maar in het
bijzonder het ergonomische ontwerp
en de gekantelde barcodescanner.

PostNL verwerkt elke dag bezig meer dan 575.000 pakketten en
de hoeveelheid neemt alleen maar toe. Met dit nieuwe mobiele
platform kunnen we een effectieve bijdrage blijven leveren aan
een groeiende e-commercemarkt en het daaropvolgende effect
voor e-logistics. Zowel e-commercebedrijven als eindgebruikers
vertrouwen ons om bestellingen tijdig en op een efficiënte
manier te bezorgen. Deze nieuwe hardware maakt het mogelijk
om onze service te verbeteren.
Gerrie de Jonge
CIO Parcels & Logistics bij PostNL

BREAKING NEWS
Het Hongaarse postbedrijf, Magyar Posta Zrt.,
heeft onlangs een bestelling geplaatst voor
8.000 Toughpad FZ-N1-handheldapparaten
van Panasonic voor zijn medewerkers.
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