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Raben
Raben Group centraliseert zijn
transportmanagement met BluJays
platform om kritieke functies te
kunnen uitvoeren

UITDAGING
De Raben Group is al ruim 80 jaar in
Europa actief en biedt volledige

FEITEN
– Integratie tussen business units en met
andere systemen was nodig om

logistieke diensten, warehousing,

zichtbaarheid van de gehele

internationale en nationale distributie,

bedrijfsvoering te krijgen

logistieke diensten voor verse
producten, forwarding services voor de
automobielindustrie en zee- en
luchtvracht.
Raben stelde een lijst met doelen op voor
zijn transportsysteem en diensten:

– Raben richt zich op continue groei en

– Verbetering van logistieke activiteiten
voor een echt internationaal bedrijf met

› Logistiek dienstverlener met ruim
130 locaties wereldwijd

› 85 jaar geleden opgericht
› 9500 medewerkers
› 1.150.000 m2 magazijncapaciteit
(vele opslagvariaties mogelijk)

de eis om verschillende talen, valuta en
tijdzones te ondersteunen

Beheer van

een vertakt netwerk in Europa en
daarbuiten ter ondersteuning van een
complex planningsproces

UITDAGING

› Continue organische groei,
integratie van business units,
logistieke activiteiten en

had dus een multimodale transport

ondersteuning van complexe

management oplossing nodig die

planningsprocessen op meerdere

schaalbaar was en gemakkelijk kon

locaties.

worden geïmplementeerd in nieuwe
divisies en acquisities
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RESULTATEN

›
›
›
›
›

geïntegreerd
systeem
voor 7 business units
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Eén oplossing voor alle activiteiten
Uitgebreide toolset
Flexibele conﬁguratie
Integratie met RFID
Gefaseerde implementatie
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OPLOSSING
Raben koos voor het Transportation Management-platform van BluJay Solutions voor de
executie van zijn logistieke activiteiten. De oplossing verminderde de complexiteit van de
supply chain door een set best practice processen vast te stellen en te beheren en
medewerkers toegang te geven tot de juiste informatie op het juiste tijdstip. BluJay leverde
een transport- en logistiek management platform voor de afhandeling van alle kritische
capaciteiten van Raben, inclusief:

– Ondersteuning van meerdere landen, meerdere talen, meerdere valuta en meerdere
tijdzones

– Uitgebreide functionaliteit voor het beheer van transport netwerken en knooppunten
– Realtime zichtbaarheid van goederen en producten in het gehele netwerk
– Gefaseerde implementatie per business unit, en dus gegarandeerd minimale verstoring
van de bedrijfsvoering

“De kracht van deze
oplossing is dat je vele
verschillende
conﬁguraties kunt
kiezen. Het systeem is
enorm ﬂexibel.”
Raben Group

Raben heeft nu één gecentraliseerd transportmanagementsysteem dat is geïntegreerd in alle
business units en meerdere losse systemen – die elk apart op elke locatie waren geïnstalleerd
– en nu zijn vervangen. Een uitgebreide toolset ondersteunt het beheer van en controle over
de variabelen die verband houden met het verlenen van logistieke diensten - van het
deﬁniëren van bedrijfsprocessen en monitoring van SLA’s tot aan optimalisatie van voorraden
en optimaal gebruik van transportcapaciteiten. Een ﬂexibele conﬁguratie maakt optimalisatie
van bedrijfsbrede planning en afhandeling van ﬁnanciële regelingen tussen afzonderlijke
organisatorische eenheden mogelijk. Integratie met RFID vergemakkelijkt het aanmaken van
documenten en vrachtlabels die garanderen dat elke zending een uniek
barcode-identiﬁcatienummer krijgt, die tijdens de aﬂevering kan worden gescand. De
grootste uitdaging was de implementatie van één geïntegreerd systeem in alle zeven Raben
business units. Het BluJay platform ondersteunde een gefaseerde implementatie, waardoor
het systeem geheel individueel in elke business unit kon worden geïnstalleerd

OVER BLUJAY SOLUTIONS
BluJay Solutions levert supply chain-software en -diensten aan ‘s werelds meest
vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten en logistieke
dienstverleners. Het BluJay Global Trade Network transformeert supply chain-logistiek
en maakt het mogelijk voor klanten om de krachten te bundelen met ruim 40.000
internationale partners die verbonden zijn aan het netwerk. Met BluJay kunnen
organisaties snellere handel bedrijven, hun supply chain-waarde inzetten om
concurrentievoordeel te behalen en vooruit te kijken om hun toekomst in de
wereldwijde economie te versterken.
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