Customer Case

Schweppes
Schweppes wint tijd en verdient geld met Descartes’ WinRoute

Schweppes België, een internationale frisdrankproducent, organiseert zijn distributie met WinRoute van
de Descartes Systems Group.
Voordat Schweppes omschakelde op Descartes’ WinRoute, organiseerde het bedrijf zijn distributie
handmatig. Dit was niet alleen tijdrovend, maar ook zeer inefﬁciënt.
“We hadden dringend behoefte aan een professionelere en geautomatiseerde oplossing. We verloren
veel tijd en geld als gevolg van de handmatige planning,” zegt Bernard Baugniet, Trafﬁc & Warehouse
Manager bij Schweppes België.
Schweppes deed offerteaanvragen uitgaan en koos voor Descartes.
“Descartes bood de beste prijs/kwaliteitverhouding. WinRoute is ﬂexibel en gebruikersvriendelijk.
Integratie van alle klantpreferente parameters zoals openingstijden, wachttijden en laad- en lostijden in
WinRoute maakte onze dagelijkse leveranties al snel efﬁciënt en punctueel,” zegt Bernard Baugniet.

Descartes’ WinRoute biedt vele voordelen,
waaronder meer tijd en geld.
Bernard Baugniet,
Traffic & Warehouse Manager bij Schweppes België

Een geoliede organisatie
Zelfs de seizoenspiek in de zomermaanden weerhoudt Schweppes er niet van levering binnen 48 uur te garanderen, op basis
van orders per fax, e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of telefoon. Zodra een order is ingevoerd in het systeem, worden
de gegevens geïmporteerd in Descartes’ WinRoute dat vervolgens de planning en de noodzakelijke leveranties voor die dag
calculeert.
WinRoute voorziet elk voertuig van een routeoverzicht en retourneert de gegevens naar het systeem voor ﬁattering. De
vervoersbrieven worden afgedrukt en de laad- en leveringsagenda wordt gepubliceerd. Hoewel Schweppes levering binnen
48 uur garandeert, is een veel kortere leveringstermijn vaak de realiteit. Voertuigen raken overbelast, maar de vervoerder kan
problemen accuraat blootleggen en snel oplossen.

Betere leveringsservice
Descartes’ WinRoute benut geavanceerde plannings- en optimalisatietechnologie en is ontworpen als een interactief hulpmiddel
voor routeplanners. WinRoute kan niet alleen uw dagplanning calculeren, maar ook de leveringsservice en het rendement van
uw vervoersstrategie verbeteren door een beter begrip en een betere beheersing van de transportkosten binnen uw bedrijf
mogelijk te maken.
Descartes’ WinRoute biedt vele voordelen, waaronder meer tijd en geld. Daarnaast is de distributieplanning veel nauwkeuriger,
waardoor er minder voertuigen nodig zijn voor leverantie en er dus geld kan worden bespaard. En we komen niet meer voor
verrassingen te staan: als WinRoute bepaalt dat er 20 routes nodig zijn dan is dat juist en verloopt alles volgens planning,” zegt
Bernard Baugniet.
“We hoeven zelden handmatig in te grijpen in de planning, speciﬁeke verzoeken daargelaten,“ vervolgt Baugniet. Schweppes
is als referentie opgetreden voor verschillende klanten die het programma in actie wilden zien – “Of we iets zouden willen
veranderen aan WinRoute? Nee. Ik kan niets bedenken waardoor WinRoute nog beter zou functioneren,” aldus Bernard
Baugniet.
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