Duynie Group optimaliseert
planning en routes met
intelligente software van AMCS
Group

De beschikbare orders zo verdelen dat het eigen wagenpark optimaal wordt
ingezet. Dat kan Duynie Group met de intelligente software van de AMCS Group
om de planning en de routes te optimaliseren. Nadat de vrachten voor de eigen
wagens zijn ingepland, worden de overige vrachten door de best passende externe
vervoerder uitgevoerd, zegt logistiek manager Cornel van Gelderen. ‘Met de
slimme optimalisatie-software van AMCS maken we de transitie van het transport
managementsysteem dat we nu gebruiken naar advanced planning and
scheduling, APS. Daarmee kunnen we niet alleen ingewikkelde
planningsproblemen oplossen. Het biedt ons ook de mogelijkheid om real time te
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plannen, zelfs als de routes al naar de chauﬀeurs zijn gestuurd.’
>> Foto: logistiek manager Cornel van Gelderen van Duynie Group (tweede van
links) schudt sales director Martijn Schimmer van de AMCS Group de hand na de
ondertekening van de overeenkomst.

Meer werk doen met dezelfde planners
Duynie Group is gespecialiseerd in het verwaarden van co-producten van
fabrikanten van levensmiddelen- en biobrandstoﬀen. Het concern koos recent voor
de standaard intelligent optimisation software van AMCS om organisatiebreed alle
orders voor eigen en extern vervoer te optimaliseren en te digitaliseren. Dat biedt
onder meer de mogelijkheid om de planning real time aan te sturen. Op een paar
beeldschermen zien we in één oogopslag waar de wagens zijn en wat de status
van de orders is, zegt Van Gelderen. ‘Doordat we op elk moment zicht hebben op
actuele status van de logistieke operatie kunnen we snel schakelen, bijvoorbeeld
bij ﬁles of onvoorziene wachttijden.’ De ambitieuze groeistrategie van Duynie
Group was mede een reden om de planning en de routes te optimaliseren, wordt
duidelijk uit de toelichting van Van Gelderen. ‘Het aantal transporten neemt
substantieel toe. Door de planning verder te digitaliseren en te automatiseren,
maken we een eﬃciëntieslag. Hierdoor kunnen we meer transportorders inplannen
met dezelfde mensen.’ Dat heeft volgens hem nog een voordeel. ‘Naar
verwachting stijgt ook de bezettingsgraad hetgeen bijdraagt aan onze
duurzaamheidsdoelen om de CO2-uitstoot te reduceren.’

Administratie chauﬀeur up-to-date
Duynie Group koos om meerdere redenen voor AMCS’, wordt duidelijk uit de
toelichting van Van Gelderen. ‘Die visie die wij met digitalisering voor ogen
hebben, sluit goed aan op die van AMCS. Een voorbeeld hiervan is de mobiele
oplossing. De chauﬀeur krijgt alle gegevens over een order op zijn smartphone en
kan na het lossen direct orderinformatie, zoals de weegbon, uploaden. Het
systeem koppelt deze gegevens vervolgens aan de juiste order. Behalve dat heeft
AMCS ook de expertise in huis om data, bijvoorbeeld van sensoren die we bij
leveranciers en klanten uitlezen, te koppelen aan een planningsprogramma.’ Dat
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heeft administratieve voordelen, wordt duidelijk. ‘We gaan de transportfacturatie
volledig digitaliseren en zoveel mogelijk via selfbilling laten verlopen. Dit voorkomt
ruis en versnelt de gehele afhandeling van transportfacturen’, aldus Van Gelderen.
Volgens sales director Martijn Schimmer levert AMCS een substantiële bijdrage aan
belangrijke verbeteringen in de logistieke activiteiten van de Duynie Group. ‘De
keuze van Duynie Group voor ons bevestigt de positie van AMCS als
toonaangevende leverancier van intelligente systemen voor
transportoptimalisatie’, aldus Schimmer na de ondertekening van de
overeenkomst met Duynie Group.

Meer weten?
Kijk dan op de website van Duynie Group. Wilt u meer weten over de standaard
afvalsoftware van PieterBas en AMCS voor het digitaliseren en automatiseren van
de complete afvallogistiek, inclusief digitaal factureren, en routes-optimalisatie?
Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail:
bpunselie@pieterbas.nl Of volg PieterBas op Twitter, LinkedIn of Facebook en blijf
op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van
de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste ITspecialist ter wereld. ‘Bestaande klanten proﬁteren van een breder aanbod
van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit
en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy
Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en
meest innovatieve industriespeciﬁeke softwareplatform te leveren voor
organisaties in de afval- en grondstoﬀenketen. De jarenlange ervaring van
PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met
organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te
verwezenlijken.‘
Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS
Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering
over.
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