
Het was dan ook een lang traject dat zorgvuldig moest worden begeleid. Na een 
demonstratie van de nieuwe versie zijn workshops gepland waarin tot in detail werd 
bekeken of het nieuwe systeem aansloot op de wensen van DVR en of er werkmethodes 
moesten worden aangepast om op het systeem aan te sluiten. Dat bleek nauwelijks nodig 
te zijn, zodat het contract kon worden ondertekend voor de upgrade.

Gebruiksgemak veel groter
De voordelen van de upgrade zitten vooral in het gebruiksgemak, zegt Smit. "Lijsten die je 
vanuit het systeem oproept, bijvoorbeeld met informatie over de geschiedenis van een 
product, kun je gemakkelijk exporteren naar Excel. Al het maatwerk is komen te vervallen. 
Dat is prettig, want als ik bepaalde gegevens op wilde halen, moest ik die vaak uit allerlei 
verschillende systemen halen. Daarnaast zijn de zoekmogelijkheden sterk verbeterd, ook 
voor onze klanten. Zij kunnen via het webportal de voorraad direct inzien, daar heeft 
niemand mij nog voor nodig. Ik kan me richten op uitzonderingen en op andere taken."

Schone implementatie
Omdat het een grote upgrade betrof, heeft DVR gekozen voor een schone implementatie. 
"We wisten niet meer wat er aan maatwerk op de oude versie draaide en wilden 
voorkomen dat we in de nieuwe versie opnieuw met allerlei maatwerkprogramma's 
kwamen te zitten. We misbruikten in de oude versie ook vaak velden om informatie in te 
zetten die we niet op een andere plek kwijt konden. De gegevens over opslag en vervoer 
van gevaarlijke stoffen hebben we dan ook niet uit het oude systeem gekopieerd maar 
opnieuw ingevoerd. Dat was veel werk, maar als je het eenmaal hebt staan, heb je er geen 
omkijken meer naar."

Gegevens voor inspectie direct beschikbaar
Het feit dat DVR vergund is om bijna alle ADR-klassen op te slaan en gespecialiseerd is in de opslag van aerosollen, betekent dat autoriteiten 
zoals DCMR Milieudienst Rijnmond op ieder moment moeten kunnen controleren of het bedrijf aan de zeer strenge voorwaarden voor de 
opslag voldoet. Die gegevens zijn nu perfect op te slaan en op ieder moment terug te vinden. "De milieudienst logt iedere dag in op onze 
systemen en kan op elk moment van de dag binnen komen lopen met de vraag of een product dat volgens het systeem op voorraad staat ook 
daadwerkelijk aanwezig is. Dat kunnen we nu direct laten zien."

Geen handmatige invoer meer
Een functie van de BluJay-oplossing waar DVR nu mee gestart is, is het gebruik van scanners. "Bij het lossen van goederen werden de goederen, 
aantallen en locatie nog altijd met de hand ingevuld. Nu gebruiken degenen die de goederen lossen scanners die verbonden zijn met het 
BluJay-systeem, zodat wij niet zelf de informatie in hoeven te voeren. Het systeem zorgt ook dat bepaalde regels die we vastleggen worden 
bijgehouden. Zo kunnen medewerkers de goederen bijvoorbeeld niet lossen op een plek waar dat verboden is. Dat accepteert het systeem niet. 
En natuurlijk voorkom je ook fouten die bij handmatige invoer altijd kunnen optreden."

Hoe past ons werk in het systeem?
Ook de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten (EDI-berichten) is een functie die nu wordt geïmplementeerd. "Wanneer een klant 
een order plaatst, komt die direct goed in het systeem terecht, zodat wij geen orders meer hoeven aanmaken." Smit heeft de communicatie en 
de samenwerking met BluJay sowieso als zeer positief ervaren. "We hebben bijzonder intensief samengewerkt, waarbij ze echt hebben gekeken 
hoe wij specifiek werken en hoe ons werk het best in het systeem past."

Zodra er een nieuwe upgrade van het pakket beschikbaar is, gaat DVR die nu direct implementeren. "Dankzij deze grote upgrade hebben we 
zoveel extra functies die bij BluJay gewoon standaard zijn. Doordat we geen maatwerkoplossingen meer hebben, gaat het upgraden straks veel 
makkelijker."
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DW van Rooijen Warehousing B.V. leidt opslag 
van gevaarlijke goederen in goede banen met 
BluJay’s LSP Platform
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De opslag van gevaarlijke stoffen valt sinds de grote brand bij het bedrijf 
Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 onder extra streng toezicht. DW van Rooijen 
Warehousing B.V. (later genoemd: DVR) is gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke 
goederen en is als een van de weinige bedrijven in de regio Rijnmond bevoegd om 
grote hoeveelheden aerosolen in opslag te houden. Een aerosol is een spuitbus met 
een mengsel van gassen en vloeistoffen. 

Het bedrijf heeft 12.500 m2 aan opslag. De verhuizing naar een nieuw pand in maart 2019 
was een mooie gelegenheid voor DVR om een modern platform in gebruik te nemen voor 
de opslag van gevaarlijke stoffen. Zo vindt de opslag plaats in CO2-gebluste bunkers: bij 
brand wordt het zuurstofpercentage teruggebracht naar twee procent, waardoor de brand 
verstikt. Bij een brand gaat daardoor niet de hele opslag verloren maar is het verlies bijna 
beperkt tot nul.

OPLOSSING

Strenge eisen voor opslag
Naast de opslag en logistiek van gevaarlijke stoffen houdt DVR ook andere goederen op voorraad, 
waarvoor de opslag aan strenge eisen moet voldoen. Het bedrijf zorgt verder voor de 
douane-afhandeling en kan de gewenste exportdocumenten opmaken. Om de opslag en logistiek 
in goede banen te leiden, heeft het familiebedrijf gekozen voor de Transportation Management 
voor LSP’s, een TMS specifiek geschikt voor logistieke dienstverleners met transport- en 
opslagvraagstukken en onderdeel van het LSP platform van BluJay.

"We gebruiken het systeem al sinds 2006 naar volle tevredenheid, maar nu moesten we de 
overstap maken naar een nieuwe versie om gebruik te kunnen maken van de nieuwste opties en 
voordelen. Dankzij deze grote upgrade hebben we zoveel extra functies die bij BluJay gewoon 
standaard zijn, je kunt dus wel zeggen dat het om de implementatie van een bijna compleet 
nieuw pakket ging”, zegt Jessica Smit, Office Manager bij DW van Rooijen Warehousing B.V.
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BluJay Solutions helpt bedrijven over de hele wereld uit te blinken in logistiek en 
handelscompliance - het zit in ons DNA. Via een combinatie van data, netwerken en 
applicaties, geleverd op de BluJay wijze, voorziet ons DNA-platform in het verkrijgen 
van een frictieloze supply chain voor duizenden toonaangevende fabrikanten, 
retailers, distributeurs, expediteurs, douane-expediteurs, vervoerders en logistieke 
dienstverleners.

OVER BLUJAY SOLUTIONS

W W W . B L U J A Y S O L U T I O N S . C O M © 2020 BluJay Solutions Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Rev_5.20_A4_NL_BT

“Dankzij deze grote upgrade 
hebben we zoveel extra 
functies die bij BluJay gewoon 
standaard zijn.”
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overstap maken naar een nieuwe versie om gebruik te kunnen maken van de nieuwste opties en 
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